
      

  

Zdanie odrębne SSN Krzysztofa Rączki złożonego do postanowienia 

Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2020 r., 

w sprawie III UZP 11/19 

 
  

 

Na podstawie art. 324 § 2 w zw. z art. 361 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 

postępowania cywilnego (jednolity tekst: z 2019 r., poz. 1460 ze zm.) – zwanej dalej k.p.c. 

zgłaszam zdanie odrębne do postanowienia z dnia 19 lutego 2020 r. o sygn. III UZP 11/19. 

1. Postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r. (sygn. akt III UZP 11/19) Sąd Najwyższy 

orzekający w składzie trzyosobowym przekazał na podstawie art. 390 § 1 zdanie drugie  

k.p.c. Sądowi Najwyższemu w powiększonym, siedmioosobowym składzie, jako 

budzące poważne wątpliwości, a przekazane mu do rozpoznania przez Sąd Apelacyjny 

w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt III AUa 499/19 

następujące zagadnienie prawne: 

1) Czy kryterium „pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa” określone w 

art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r., 

poz. 288 z późn. zm.), wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 

2016 r., poz. 2270) zostaje spełnione w przypadku formalnej przynależności do 

służb w wymienionych w tym przepisie cywilnych i wojskowych instytucji i formacji 

w okresie od 22 lipca 1994 r. do 31 lipca 1990 r., potwierdzonej stosowną 

informacją Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu wydaną w trybie art. 13a ust. 1 ustawy, czy też kryterium to 

powinno być oceniane na podstawie indywidualnych czynów i weryfikacji pod 

kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka służących reżimowi 

komunistycznemu ? 

2) W przypadku uznania, że kryterium formalnej przynależności do służb w 

wymienionych w tym przepisie cywilnych i wojskowych instytucji i formacji od 22 

lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. jest wystarczające do przyjęcia spełnienia 
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przesłanki z art. 13b ust. 1 ustawy , to czy skutkuje ponownym obniżeniem 

świadczenia emerytalnego wobec funkcjonariusza organów bezpieczeństwa 

państwa, któremu w 2009 roku obniżono świadczenia emerytalne na podstawie 

art. 15b w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.) ? 

2. Nie zgadzam się z postanowieniem przekazującym przedstawione przez Sąd 

Apelacyjny w Białymstoku zagadnienia prawne do rozpoznania Sądowi Najwyższemu 

w powiększonym, siedmioosobowym składzie,  zarówno z jego sentencją, jak i jego 

motywami. Uważam, że Sąd Najwyższy mógł i powinien rozpatrzeć w składzie 

orzekającym – trzyosobowym zagadnienia prawne przekazane mu przez Sąd 

Apelacyjny w Białymstoku. W uzasadnieniu postanowienia z dnia 19 lutego 2020 r. 

wskazano na dwa motywy przekazania zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu 

w rozszerzonym składzie. W odniesieniu do zagadnienia prawnego zawartego w 

pierwszym pytaniu sformułowanym przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku w 

postanowieniu z dnia 27 listopada 2019 r. (sygn. akt III AUa 499/19) wskazano na 

utrwaloną judykaturę, w myśl której, „kryterium pełnienia służby na rzecz totalitarnego 

państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. w cywilnych i wojskowych 

instytucjach wymienionych w art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Służby Ochrony Państwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 28 ze zm.), 

ustalane na wniosek organu emerytalnego na podstawie informacji Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni (art. 13a) wymaga sądowej weryfikacji formalnej 

przynależności konkretnego funkcjonariusza do instytucji wymienionych w art. 13b tej 

ustawy, które odpowiadały za łamanie podstawowych praw i wolności osób 

represjonowanych lub opresjonowanych na inne sposoby oraz członków ich rodzin 

przez funkcjonariuszy tych formacji totalitarnego systemu, ale bez potrzeby lub 

konieczności indywidualizacji ani sądowej weryfikacji stosowania represji lub opresji 

przez konkretnego funkcjonariusza tych służb. W ujawnionych okolicznościach Sąd 

Najwyższy w składzie „zwykłym” nie może przełamywać utrwalonej w tym zakresie 
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judykatury sądowej.”. Z przytoczonej argumentacji wynika, iż w zakresie rozpatrywanej 

sprawy istnieje już utrwalona judykatura i ewentualne odstąpienie od niej nie jest 

możliwe w ramach rozpatrywania zagadnienia przekazanego przez Sąd Apelacyjny 

przez Sąd Najwyższy w składzie trzyosobowym, lecz wymagany jest tu skład 

siedmioosobowy. 

Drugim argumentem mającym przemawiać za przekazaniem sprawy do 

rozpoznania składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego jest to, że „Celowe też było 

przesunięcie wyjaśnienia przez Sąd Najwyższy sformułowanych zagadnień prawnych 

po wyznaczeniu na dzień 17 marca 2020 r. rozprawy przed Trybunałem 

Konstytucyjnym w pełnym składzie, co do zgodności z Konstytucją RP 

materialnoprawnych podstaw kontestowanych przez byłych członków służb 

totalitarnego państwa lub członków ich rodzin tysięcy decyzji obniżających ich 

pobierane świadczenia emerytalne lub rentowe, bez ryzyka wznawiania takich 

postępowań wskutek potencjalnego orzeczenia trybunalskiego (art. 4011 k.p.c.).”. Ten 

nieodległy termin posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego miał skłaniać Sąd 

Najwyższy do odroczenia rozpoznania przekazanego mu zagadnienia prawnego, tak 

aby przed ostatecznym ustosunkowaniem się do niego Sąd mógł zapoznać się ze 

stanowiskiem Trybunału. 

3. W pierwszej kolejności wskazać wypada, iż trudno jest mówić o „utrwalonej” 

judykaturze odnoszącej się do art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U. 

z 2019 r., poz. 288 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o z.em.f., w sytuacji gdy przepis 

ten ustanowiony został ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 2270) - zwanej dalej ustawą nowelizacyjną 2016 r., która weszła 

w życie dnia 1 stycznia 2017 r. Wskazać w tym miejscu wypada, że wszystkie 

dotychczasowe orzeczenia Sądu Najwyższego odnoszące się do kwestii „rozliczania” 

w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych okresów służby w organach 
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bezpieczeństwa państwa zapadły na gruncie art. 15b ustawy o z.em.f., artykułu 

uchylonego ustawą nowelizacyjną 2016 i nie obowiązującego już od dnia 1 stycznia 

2017 r. (por. wyrok SN z 24 lutego 2015 r., II UK 104/14; uchwała składu 7 sędziów SN 

2015 r., III UZP 8/15; wyrok SN z 25 maja 2016 r., II BU 7/15; wyrok SN z 14 grudnia 

2016 r., II UK 497/15; wyrok SN z 13 czerwca 2017 r., I UK 258/16). Nieuzasadnione 

jest więc powoływanie się na ewentualność „przełamania” dotychczasowej linii 

orzecznictwa Sądu Najwyższego jako przesłankę uchylenia się od rozstrzygnięcia 

zagadnień prawnych przez skład trzyosobowy Sądu Najwyższego i przekazanie ich 

składowi siedmioosobowemu, albowiem owa utrwalona linia orzecznicza dotyczy 

innego, niż występujący w rozpatrywanej sprawie, nieaktualnego już stanu prawnego. 

Nawet, gdyby przyjąć, że przy rozpatrywaniu analizowanych zagadnień prawnych 

miałoby dojść do ewentualnego „przełamania” dotychczasowej linii orzecznictwa Sądu 

Najwyższego, to brak jest podstaw prawnych, do twierdzenia, że „przełamania” takiego 

nie mógłby dokonać Sąd Najwyższy rozpatrujący zagadnienie prawne w składzie 

trzyosobowym. Charakterystyczne jest, że w uzasadnieniu postanowienia III UZP 

11/19 nie wskazano, jakie to konkretne trudności – złożoności prawne napotkał skład 

trzyosobowy Sądu Najwyższego rozpatrujący analizowane zagadnienia prawne, poza 

ogólnikowym i nieadekwatnym wskazaniem na ewentualność zmiany linii orzeczniczej 

Sądu Najwyższego, uniemożliwiające mu rozstrzygnięcie tych zagadnień. W zasadzie 

całe uzasadnienie postanowienia jest opowiedzeniem się za kierunkiem wykładni 

ukształtowanej na tle uchylonego art. 15b u.z.em. i jego mechanicznym przeniesieniem 

na grunt aktualnego art. 15b u.z.em. Skoro tak zdecydowane i jednoznaczne 

stanowisko, co do rozpatrywanych zagadnień prawnych zaprezentowano w 

uzasadnieniu postanowienia o jego przekazaniu do rozpoznania składowi siedmiu 

sędziów Sądu Najwyższego, to oznacza, że skład trzyosobowy Sądu mógł je 

samodzielnie rozstrzygnąć większością głosów; przekazanie sprawy składowi 

siedmioosobowemu też nie gwarantuje jednomyślności. 

4. Moim zdaniem skład trzyosobowy Sądu Najwyższego był w pełni predestynowany do 

rozważenia zagadnienia prawnego przekazanego mu przez Sąd Apelacyjny w 

Białymstoku i dokonać pogłębionej analizy art. 13b u.z.em. Punktem wyjścia dla tej 

analizy powinna być konstatacja, że  dotychczasowa wykładnia uchylonego art. 15b 

u.z.em. ma charakter historyczny i jako taka powinna być ona oceniana de lege lata. 

Dla zobrazowania kierunku orzecznictwa Sądu Najwyższego, ukształtowanego na 

gruncie powołanego wyżej, a uchylonego już art. 15b ustawy o z.em.f., przytoczyć 



5 
 

można wyrok Sądu Najwyższego z 25 maja 2016 r. (II BU 7/15), zgodnie z którym w 

świetle obowiązującego prawa brak uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że oprócz 

kryterium pełnienia służby w organie bezpieczeństwa państwa, doniosłość prawną dla 

ustalenia wysokości świadczenia emerytalnego ma przesłanka w postaci rodzaju 

wykonywanych przez funkcjonariusza zadań w tym organie. (por. też wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 25 maja 2016 r., II BU 7/15, a także wyrok Sądu Najwyższego z 

dnia 24 lutego 2015 r., II UK 104/14). W uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego 

z dnia 14 października 2015 r. (III UZP) czytamy m.in., że dyspozycja art. 15b ust. 1 

ustawy o zaopatrzeniu funkcjonariuszy skierowana jest do wszystkich osób będących 

adresatami ustawy zaopatrzeniowej, które pełniły służbę w organach bezpieczeństwa 

państwa. Punkt ciężkości został tu przeniesiony ze statusu personalnego 

funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa na status jednostki organizacyjnej, w jakiej 

pełniona była służba. 

W tym miejscu porównać jednak należy uchylony z dniem 01 stycznia 2017 r. 

art. 15b ustawy o z.em.f. oraz aktualne art. 13b i 15c tej ustawy, które weszły w życie 

we wskazanej dacie. Ustęp 1 art. 15b ustawy o z.em.f. stanowił, że w stosunku do 

„osoby, która pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa …” emerytura, co do 

zasady, ustalana była w wysokości 0,7 % podstawy wymiaru – za każdy rok służby w 

organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944 – 1990. Z kolei art. 13b i art. 15 c 

ust. 1 ustawy o z.em.f. ustalają, że za każdy rok służby „na rzecz totalitarnego państwa” 

emerytura funkcjonariusza wynosi 0% podstawy wymiaru. Już prima facie widać, iż 

omawiane tu unormowania istotnie różnią się od siebie. O ile unormowania uchylone 

ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. kładły nacisk na sam fakt pełnienia służby w organach 

bezpieczeństwa, o tyle aktualne unormowania kwalifikują pełnienie owej służby jako 

działanie „na rzecz totalitarnego państwa”, które ma prowadzić do skutku określonego 

w art. 15c ust. 1 ustawy o z.em.f. Ta jakościowa zmiana normatywna wymaga nowego 

podejścia interpretacyjnego, które nie może polegać na prostym potwierdzeniu, bądź 

zanegowaniu wcześniejszego orzecznictwa. 

Artykuł 13b ust. 1 u.z.em. stanowi o „służbie na rzecz totalitarnego państwa” we 

wskazanych w nim cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach, podczas gdy 

uchylony art. 15 b u.z.em. stanowił o „służbie w organach bezpieczeństwa państwa”. 

O ile art. 15b u.z.em. kładł nacisk na formalny aspekt pełnienia służby, o tyle art. 13b 

u.z.em. swym zakresem regulacyjnym obejmuje służbę „na rzecz totalitarnego 

państwa”. Już prima facie  można więc wnioskować, że dla ustalenia emerytury w 
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wymiarze 0% podstawy jej wymiaru, o czym stanowi art. 15c ust. 1 u.z.em., nie 

wystarcza sama formalna „służba w organach bezpieczeństwa państwa”, lecz służba 

ta musi być kwalifikowana jako „służba na rzecz totalitarnego państwa”. 

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. nie definiuje pojęcia „służba na rzecz totalitarnego 

państwa”, w szczególności jego definicji ustawowej nie znajdujemy w art. 3 ustawy 

zawierający wyjaśnienie stosowanych w niej pojęć. Dlatego dla przybliżenia znaczenia 

analizowanego tu pojęcia odwołać się należy do preambuły ustawy z dnia 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r., 

poz. 430 ze zm.) – zwanej dalej ustawą lustracyjną. Czytamy w niej: „Stwierdzamy, że 

praca albo służba w organach bezpieczeństwa państwa komunistycznego, lub pomoc 

udzielana tym organom przez osobowe źródło informacji, polegające na zwalczaniu 

opozycji demokratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, kościołów i związków 

wyznaniowych, łamaniu prawa do wolności słowa i zgromadzeń, gwałceniu prawa do 

życia, wolności, własności i bezpieczeństwa obywateli, była trwale związana z 

łamaniem praw człowieka i obywatela na rzecz komunistycznego ustroju totalitarnego. 

Przytoczony fragment preambuły ustawy lustracyjnej ma podstawowe znaczenie nie 

tylko w procesie jej stosowania i wykładni, lecz także procesie stosowania i wykładni 

u.z.em. W aktualnym kontekście normatywnym uznać należy, że pojęcie „służba na 

rzecz totalitarnego państwa” stosowane w u.z.em. powinno być interpretowane 

zgodnie z preambułą ustawy lustracyjnej. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie 

pojęciowej spójności systemu prawa. Tak więc uznać wypada, że „służba na rzecz 

totalitarnego państwa” to nie tylko sama formalna przynależność do wskazanych w 

u.z.em. cywilnych i wojskowych instytucji i formacji, lecz służba w tych podmiotach 

polegająca na „zwalczaniu opozycji (…), łamaniu prawa do (…), gwałceniu prawa do 

(…)”. Powinna więc być ona indywidualizowana każdorazowo w odniesieniu do 

obliczania świadczenia emerytalnego stosownie do art. 15c ust. 1 u.z.em. 

W konsekwencji należy zgodzić się z oceną Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

(III AUa 499/19), że kryterium „pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa” 

określone w art. 13b ust. 1 u.z.em., wprowadzone ustawą nowelizacyjną nie może 

spełniać jedynie formalna przynależność do  instytucji i formacji wymienionych w tym 

przepisie, lecz powinno być ono kwalifikowane na podstawie indywidualnych czynów i 

ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka 

służących reżimowi komunistycznemu. 
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5. Zastosowanie art. 13b ust. 1 u.z.em prowadzi do ustalenia dla osób objętych tym 

artykułem emerytury, stosownie do art. 15c ust. 1 tej ustawy, przy zastosowaniu 

współczynnika 0% podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego 

państwa. Jest to kolejna ustawa modyfikująca wymiar emerytur dla osób pełniących 

służbę na rzecz określonych formacji PRL w latach 1944 – 1990. Po raz pierwszy 

nastąpiło to w drodze ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 

2009 r. Nr 24, poz. 145) – zwana dalej ustawą nowelizacyjną 2009. W ustawie tej 

dodano do u.z.em. art. 15b, na mocy którego, w ust. 1, obniżono współczynnik 

podstawy wymiaru emerytury z 2,7% do 0,7% za każdy rok służby w organach 

bezpieczeństwa państwa w latach 1944 – 1990. Jak już wyżej wspomniano na gruncie 

art. 15b ust. 1 u.z.em. przyjęto jako kryterium obniżenia emerytury formalne kryterium 

służby w organach bezpieczeństwa PRL. Gdyby przyjąć, że takie formalne kryterium 

ustawodawca przyjął również w ustawie nowelizacyjnej z 2016 r., to mielibyśmy do 

czynienia z mechaniczną multiplikacją ujemnych skutków prawnych z tytułu pełnienia 

tej samej służby. Należałoby przyjąć, że za pierwszym razem ustawodawca nie 

„doszacował” tych sankcji i następnie błąd ten naprawiał. Jednak założenie takie 

sprzeciwiałoby się w szczególności konstytucyjnej zasadzie zaufania obywateli do 

państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji RP) oraz  konstytucyjnej 

zasadzie proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Wprawdzie Trybunał 

Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 lutego 2010 r. (K 6/09) uznał, iż konstytucyjnie jest 

dopuszczalne obniżenie wymiaru emerytury funkcjonariuszom organów 

bezpieczeństwa PRL, lecz dotyczyło to badania zgodności z Konstytucją ustawy 

nowelizacyjnej z 2009 r. Wątpliwe z punktu widzenia wspomnianych zasad 

konstytucyjnych byłoby ponowne obniżanie emerytur na podstawie ustawy 

nowelizacyjnej z 2016 r. z identycznego tytułu, jak przewidziany w ustawie 

nowelizacyjnej z 2009 r. Zastosowania ujemnych dla świadczeniobiorców skutków 

prawnych przewidzianych w art. 15c ust. 1 u.z.em. nie wyklucza natomiast 

zaprezentowana wyżej interpretacja art. 13b ust. 1 u.z.em. zakładająca 

indywidualizację ocen w stosunku do osób, które pełniły służbę w podmiotach 

wskazanych w tym przepisie. 
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6. Wysoce wątpliwy jest, zastosowany w uzasadnieniu postanowienia (III UZP 11/19), 

argument, że: „Celowe też było przesunięcie wyjaśnienia przez Sąd Najwyższy 

sformułowanych zagadnień prawnych po wyznaczeniu na 17 marca 2020 r. rozprawy 

Trybunału Konstytucyjnego w pełnym składzie co do zgodności z Konstytucją 

materialnoprawnych podstaw kontestowanych przez byłych członków służb 

totalitarnego państwa lub członków ich rodzin tysięcy decyzji obniżających im pobierane 

świadczenia emerytalne lub rentowe, bez ryzyka wznawiania takich postępowań 

wskutek potencjalnego orzeczenia trybunalskiego (art. 4011 k.p.c.)”. 

Argument ten zasługuje na polemikę z kilku powodów; 

Po pierwsze, Sąd Apelacyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia 24 listopada 

2019 r. (III AUa 499/19) zwrócił się o rozpatrzenie określonych zagadnień prawnych do 

Sądu Najwyższego i to ten Sąd powinien je rozpatrzeć w ramach swojej jurysdykcji. 

Zagadnienia te odnoszą się w istocie rzeczy do wykładni przepisów krajowych w 

związku z brzmieniem ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, m. in. 

Konwencji z dnia 4 listopada 1950 r. o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284). Sąd Najwyższy, uznając bezpośredni 

skutek i pierwszeństwo stosowania praw podstawowych UE i ratyfikowanych umów 

międzynarodowych powinien autonomicznie dokonać zgodności przepisów krajowych 

z tymi aktami prawa wspólnotowego i międzynarodowego. Nie zachodzi tu więc kolizja 

kompetencji pomiędzy Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym. 

Po drugie, wskazać należy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, gdy powziął 

wątpliwości co do zgodności art. 15c w zw. z art. 13b. u.z.em. Konstytucją RP, to 

postanowieniem z dnia 24 stycznia 2018 r. (sygn. akt XIII 1 u 326/18) wystąpił do 

Trybunału Konstytucyjnego z pytaniami prawnymi. Mimo upływu 29 miesięcy od 

zgłoszenia owych pytań Trybunał Konstytucyjny do chwili obecnej nie udzielił na nie 

odpowiedzi; planowany termin ich rozpatrzenia wyznaczony na dzień 17 marca 2020 r. 

też nie został zachowany. Mimo iż w ostatnim czasie Trybunał w trybie pilnym 

rozpatrywał inne sprawy, zagadnienia prawne zgłoszone przez Sąd Okręgowy w 

Warszawie nie zdołały znaleźć się na jego wokandzie. 

W tym stanie rzeczy przekazywanie zagadnienia prawnego sformułowanego przez 

Sąd Okręgowy w Białymstoku powiększonemu składowi Sądu Najwyższego może być 

kontestowane z punktu widzenia konstytucyjnego i konwencyjnego prawa do sądu. 

Zgodnie z art. 45  ust. 1 ustawy zasadniczej każdy ma prawo do sprawiedliwego i 

jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, 
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bezstronny i niezawisły sąd. Podobnie stanowi art. 47 zd. drugie Karty Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z dnia 7 czerwca 2016 r. C. 202/389). 

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w  rozsądnym 

terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. 

Dalsze odsuwanie w czasie rozstrzygnięcia sprawy będącej źródłem sformułowania 

zagadnień prawnych przekazanych do rozważenia Sądowi Najwyższemu przez Sąd 

Okręgowy w Białymstoku może być oceniane jako wymogu rozpatrzenia sprawy bez 

zbędniej zwłoki – w rozsądnym terminie. 

  


