
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszki 

na 82. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 lipca 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana w imieniu pana A.W., zam. (…) z prośbą o interwencję i wzruszenie prawomocnie 

zakończonego postępowania prowadzonego w I instancji przed Sądem Okręgowym w Częstochowie, sygn. 

akt IV P 1494/15, a w II instancji przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, sygn. akt III AUa 982/18. 

Pan A.W. wnioskiem z dnia 30 lipca 2015 r. ubiegał się o przyznanie świadczenia emerytalnego. Decyzją 

z dnia 24 sierpnia 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (…) przyznał panu A.W. świadczenie emerytal-

ne, nie uwzględniając jednak do jego obliczenia zatrudnienia w urzędach gminy w Z., T. oraz P. w latach 

1971–1977. Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) nie uwzględnił okresu 24 miesięcy, pod-

czas których pan A.W. został niesłusznie tymczasowo aresztowany. 

W związku z tym pan A.W. wniósł odwołanie, w którym domagał się uwzględnienia wyżej wskazanych 

okresów do wyliczenia świadczenia emerytalnego. Jego zdaniem ZUS niesłusznie uznał, iż praca wykonywa-

na w latach 1971–1977 nie została wystarczająco udokumentowana. Przy wypłacie należnego mu wynagro-

dzenia dany urząd gminy dokonywał potrącenia przedpłat na podatki oraz należności na rzecz ZUS. Ponadto 

dokumenty potwierdzające jego zatrudnienie w spornym okresie zostały przekazane prokuraturze wojewódz-

kiej w Lublinie do sprawy o sygn. akt Ds. 42/77/s. Z akt tej sprawy, w ocenie pana A.W., wynika jedno-

znacznie, iż w 1976 r. na poczet ZUS została mu potrącona kwota 260 326 starych złotych. W toku tego po-

stępowania doszło na podstawie postanowienia prokuratora D. do zabezpieczenia przysługującego panu A.W. 

wynagrodzenia. 

Jednocześnie pan A.W. podnosił, że ustalenie kapitału początkowego za lata pracy w szkolnictwie (1985–

1990) w oparciu o tzw. wynagrodzenie śmieciowe było niewłaściwe, gdyż wynagrodzenie pracowników 

oświaty zawsze oscylowało wokół wynagrodzenia średniego w sektorze gospodarki uspołecznionej. Następ-

nie pan A.W. wniósł do ZUS o ponowne przeliczenie kapitału początkowego. Niestety decyzją z dnia 

8 września 2015 r. (…) ZUS odmówił przeliczenia. Również od tej decyzji pan A.W. wniósł odwołanie. 

Sprawy te zostały połączone do wspólnego rozpoznania w I instancji przez Sąd Okręgowy w Częstocho-

wie. Następnie zaś dołączono do tego postępowania sprawę z odwołania pana A.W. od decyzji ZUS z dnia 

3 sierpnia 2017 r. (…) dotyczącej przeliczenia emerytury. W swoim odwołaniu pan A.W. ponownie domagał 

się zaliczenia okresu zatrudnienia w terenowych zakładach usługowych jednostek budżetowych gmin, okresu 

tymczasowego aresztowania, a także okresu pracy w latach 1979–1981 w ZMA w W. prowadzonego przez 

pana S.C. Ponadto domagał się uznania wykonywanej przez niego pracy w spornych okresach jako pracy 

wykonywanej na podstawie umowy o pracę, a nie o dzieło, gdyż nie był rzemieślnikiem, i zabezpieczenia 

oświadczeń bankowych będących w dyspozycji prokuratury wojewódzkiej w Tarnobrzegu do sprawy o sygn. 

akt II K 54/78. 

Postępowanie w I instancji zakończyło się wydaniem przez Sąd Okręgowy w Częstochowie w dniu 

13 lutego 2018 r. wyroku umarzającego postępowanie co do przeliczenia kapitału początkowego i wysokości 

emerytury według WWPW 11,97% oraz zmianą zaskarżonych decyzji poprzez uwzględnienie panu A.W. do 

wysokości kapitału początkowego i wysokości emerytury okresu nieskładkowego w wymiarze 5 lat, przy-

chodu za okres od 17 października 1985 r. do dnia 31 grudnia 1985 r. w kwocie 24 341,95 zł, przychodu za 

okres od 1 stycznia 1989 r. do dnia 31 grudnia 1989 r. w kwocie 727 807 zł oraz przychodu za okres od 

1 stycznia 1990 r. do 31 sierpnia 1990 r. w kwocie 1 845 813 zł. Sprawę dotyczącą zatrudnienia w latach 

1969–1970 oraz w okresie 1979–1981 sąd okręgowy przekazał właściwemu oddziałowi ZUS, a w pozosta-

łym zakresie odwołania oddalił. 

Pan A.W. nie zgodził się z powyższym rozstrzygnięciem i zarówno on osobiście, jak i ustanowiony 

w sprawie pełnomocnik wywiedli apelacje. W swojej apelacji pan A.W. zarzucał zaskarżonemu orzeczeniu 

nieuwzględnienie wyroku arbitrażu gospodarczego w Lublinie, uznającego zasadność zastosowania narzutu 

podstawowego w wysokości 70% i obciążenia nim zleceniodawcy (PKP) z uwagi na  

obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne wynikających z treści zawartych umów cy-

wilnoprawnych z terenowymi zakładami usługowymi, tj. umów-zleceń. Dodatkowo również w ocenie pana 



A.W. sąd I instancji pominął ustalenia wojewódzkiego sądu w Lublinie orzekającego w sprawie karnej, który 

przyjął, iż pan A.W. świadczył prace na podstawie umów-zleceń. Podnosił także, że w latach 1985–1989 

prowadził szkolny hufiec i był nauczycielem przedmiotu kierunkowego, czego sąd okręgowy nie wziął pod 

uwagę. Najistotniejszym błędem przy ocenie materiału dowodowego, zdaniem pana A.W., jest uznanie go za 

rzemieślnika wykonującego działalność rzemieślniczą, gdyż nigdy nie był rzemieślnikiem, nie przynależał do 

żadnego cechu ani nie znajdował się w wykazie prowadzonym przez Wydział Handlu i Usług Urzędu Miasta 

w Częstochowie. 

W świetle powyższego pan A.W. domagał się uznania, że wykonywał prace w oparciu o umowy-zlecenia 

będące w rzeczywistości stosunkiem pracy i że to terenowe zakłady usługowe były zobowiązane do odpro-

wadzania składek ubezpieczeniowych, a nie on sam, co też czyniły. 

Jednakże sąd I instancji oddalił wszystkie wnioski dowodowe pana A.W. zmierzające do wykazania, iż 

świadczył pracę w oparciu o umowę o pracę, w szczególności oddalił wnioski dowodowe o przesłuchanie 

świadków w tym zakresie, i w konsekwencji uznał, iż okresem składkowym jest tylko taki okres, w którym 

zgłoszono osobę do ubezpieczenia i opłacono z tego tytułu składki. Ustalenia te stoją w sprzeczności z opinią 

biegłego F.H. wydaną w toku postępowania, który jednoznacznie uznał, że malowanie mostów było prze-

prowadzone przez osoby prywatne, nieposiadające do tego żadnych uprawnień i wykonujące te roboty 

w oparciu o umowy-zlecenia zawarte z terenowymi zakładami usługowymi. 

Niezależnie od powyższego, zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób 

wykonujących pracę na rzecz jednostki gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub 

umowy-zlecenia, obowiązkowe ubezpieczenie społecznie obejmowało osoby wykonujące stale i odpłatnie 

pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia. Nie ulega wątpliwości, iż pan A.W. świadczył 

pracę stale przez okres co najmniej 6 miesięcy, gdyż malowanie mostów odbywało się przeważnie przez nie-

przerwany okres około 10 miesięcy, a czasami nawet w zimie, gdy warunki pogodowe na to zezwalały. 

W świetle przywołanej ustawy nie było zatem możliwe wykonywanie na rzecz jednostek gospodarki uspo-

łecznionej pracy na podstawie innych umów cywilnoprawnych, w tym umowy o dzieło. 

Sąd II instancji nie podzielił jednak przedstawionych zarzutów oraz nie znalazł podstaw do zakwestiono-

wania orzeczenia sądu I instancji i wyrokiem z dnia 22 listopada 2018 r. oddalił apelację. W wyniku tej rażą-

cej niesprawiedliwości pan A.W. 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. Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia przez Pana Ministra skargi 

kasacyjnej na podstawie art. 398
1 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego bądź 

skargi nadzwyczajnej w oparciu o art. 89 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Wszelkie 

dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Okręgowego w Częstochowie, Sądu Ape-

lacyjnego w Katowicach oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Częstochowie. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

 

 


