
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 77. posiedzeniu Senatu 

w dniu 26 kwietnia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana w imieniu pana J. B. (zam. …) z prośbą o interwencję w sprawie wzruszenia pra-

womocnie zakończonego postępowania prowadzonego w I instancji przed Sądem Okręgowym w K. (sygn. 

akt X U 1655/17), a w II instancji przed Sądem Apelacyjnym w K. (sygn. akt III AUa 213/18). 

Pan J. B. ubiegał się o ponowne przeliczenie emerytury. Jego zdaniem przy obliczeniu podstawy wymiaru 

kapitału podstawowego ZUS powinien wziąć pod uwagę jego zarobki w latach 1979–1981. Niestety Sąd 

Okręgowy oddalił odwołanie pana J. B., a Sąd Apelacyjny, oddalając apelację, utrzymał to rozstrzygnięcie w 

mocy. Zauważyć należy, iż w ocenie pana J. B. przedstawił on sądowi wszelkie niezbędne dowody dotyczące 

wysokości otrzymywanego we wskazanych latach wynagrodzenia, a także dodatków do wynagrodzenia (za-

świadczenie pracy z dnia 23.10.2003 r.) i przedstawił poprawne wyliczenia. 

Niestety z uwagi na zagubienie lub zniszczenie dokumentacji przez ówczesnych pracodawców pan J. B. 

nie ma możliwości wykazania powyższych okoliczności innymi środkami. Stan faktyczny nie jest wynikiem 

zaniedbania pana J. B. i sądy powinny ocenić tę okoliczność zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, 

nie zaś stosować wobec niego dobrowolną ocenę. W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości pan J. B. został 

pozbawiony świadczenia w należnej mu wysokości. 

Panie Ministrze, takie niesprawiedliwe orzeczenia sądów nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o pań-

stwie i wymiarze sądownictwa. Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, 

jak i prawnym sposobu przeprowadzenia i zakończenia wskazanego postępowania, proszę Pana Ministra o 

zainteresowanie i podjęcie zgodnych z prawem działań w niniejszej sprawie, mających na celu wzruszenie 

prawomocnie zakończonego postępowania. 

Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Okręgowego w K., Sądu 

Apelacyjnego w K. oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ch. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 
 


