RACJA STOWARZYSZE Ń
SŁUZB MUNDUROWYCH RP

FEDE

zARzĄD

00-102 Warszawa, ul. Krochmalna 32, !ok.35

KRs 0000342738
Warszawa,

,?*rxąd

§'eJeracj1 fi tcwerrygsoń
§irrźb §luudurowyón ;lP

L.dz, 4tjł lr"o48

NlP:113-28-26-105

dnia 22stycznia 2018

r.

Pani SSO Jolanta LEWANDOWSKA
PRZEWODNICZĄCA
XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych
Sądu Okręgowego
w warszawie
ul. Płocka 9
01-231 Warszawa

WNIosEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

art, 2 ust, 1_ ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia
6 września 2001
r' (Dz' U' Nr 7L2, Poz, 119B), zwiacam siĘ z prośbą
o
uoós|ępnienie"inrormacli,
która będzie
odpowiedzią na nizej postawione pytania:
1) Jaka jest ogólna liczba odwołań od decyzji
Dyrektora
Emerytalno- Rentowego Mini_
sterstwa SPraw Wewnętrznych i. Administraqi- Zal<ładu
ponownym
o
ustaleniu wysokości
emerYturY/rentY PolicYjnej, wydanych nu poosiańie
ustawy z dnia 18 lutego 1994 r, o za_
opatrzeniu emerytalnym funkcjona-riuszu_lli9ii (
.), .^i"nionej ustawą nowelizującą z dnia
16 grudnia 20L6 r, Przekazanych przez ZER
dó sąól otręgowego Warsżawie (stan na dzień
25 stycznia 201B r.)?
2) Jaka jest ogólna liczba wYznaczonl.|_t::.Tirów
posiedzeń Sądu w sprawach przeciwko
Dyrektorowi ZER MsWiA o wYsokoŚĆ emerytury/renty
policyjnej (stai na dzien 25 stycznia
Na podstawie

201B r.)?
3) CzY' a jezeli tak, to na jaki dzieńlmiesiąc
zostało wyznaczone pierwsze posiedzenie Sądu
w sPrawie Przeciwko DYrektorowi ZER.lł.9wił o wysokość
emerytu ry/renty policyjnej? A
takze kolejnYch 20 Posiedzeń Sądu, jezeli to mozlińe podaniem
z
numerów sygnatur akt
sprawy?
4) Jaka jest ogólna liczba sędziów Sekcji ds.
odwołań
emerytur i rent bYłYm funkcjonariu,Śzom pełniącymod. decyzji zmniejszających wysokość
słuzbę na ;r;;ź- totalitarnego pań_
stwa XIII WYdziału UbezPieczeń Społeczny.r,
sąÓ,i o_qęoo*Lgo *-W*szawie wskazanych
do rozPatrYwania odwołań od decyzji Dyre'ktora
Żen MswiA o ponownym ustaleniu wysokościemerytu rylrenty pol icyj nej?
5) Jaka liczba Posiedzeń Sądu
Planowana jest średnio
odwołań od decYzji zmniejszających - wysoróse- dziennie na jednego sędziego Sekcji ds.
em.erytu. i rent byłym policjantom
,
i funkcjonariuszom pełniącym
słuznę na rzecztzw. totalitarnego państwa?
6) CzY istnieją PrognozY, a jezeli tak to jakie,
w zakresie przewidywane'o łącznego czasu roz_
patrzenia odwołań od decyzji Dyrektoia
zęR w liczbie ponao 24 tys.?

Pytania wynikają z następujących
faktów:

z

informacji PrzekazanYch
członków stowarzyszeń emerytów
mundurowych zrz.eszonYch w'Przez
i rencistów słuzb
Federacji
W wielu PrzYPadkach Zakład rńeryta,lno
,Stow uiiiĆrZn Słuzb lvuno,ui-owvcn RP wynika, ze
i Administracji zwJeku_' P""'yłaniem ich Ń"ió;' ,Ministerstw;-;;;;* wewnętrznych
odwołiń,'od,decyrji
ustaleniu wYsokoŚci emerYturY
ZER o ponownym
lub re.nty policv:ń!;, '1o sąouoń"p'tirokręgowego w Warszawie.
odwołań tYch, kierowanYch do So
w. WarŚzawie,'Jonę1 wpłynęło już-zą133
(stan na dzień
ńi;,;;#ńń;onych inror.nacji,-z
(.,r*;i1,33,ilr?; S*ifl"Ł"jJllj:i;rrn

m;i;ł.
oznacza to, Że
i
lv?iące
'przez .rencistów'-poiicp,nycn, wiernie słuzących wolnej
i demokratycznej PolsĆe, takze
"r"ryto*
wiele lat po ińnsformacli ustrojowej 1990
dostrzeganYch Przez nas starań i działai,
r., mimo
o.guni.-ułj;ych Sądu okręgówe'o w Warszawie,
najPrawdoPodobniej
.bardzo długo ocz.ekiwjć uęJilŹ, na sprawiedliwy wyrok Sądu w ich
sPrawie, Wielu może tego
nie dolzekać. crlóozi-oo*.:u..n o ludzi *,uu*ansowanym
wielu,
bardzo często w złym stanie zdrowia i.w
wielu prrypuJru.h zepchniętych na skraj
ubóstwa.
Federacja StowarzYszen SłużbMundurowvir,.,'ąń-:JkJ
organizacja statutowo powołana do
rePrezentowania interesów członków stowarzyszeń-wchodzą.cych
w jej skład, szczególnie w
zakresie uprawnień emerytalno-rentowych, Ópieti
ioc;alne;
i
zdrowótne3
oraz zachowania
statusu społecznego przysługującego
funkcjonuriu..orn
i żołnierzom,
,byłllm'pórrc:iniom,
Podejmuje wszelkie Prawnie oópiizJzalną
działan];;;;;r.uj.ac9 oo ochrony ich niezbywalnych
Informacje,
PraW,
o które prosimy, poz_wolą nam na pod;ęcie sta.a,i-u|ierunkowanych
ochronę egzYstencjalnYch piaw luoŹi ktorzy;i"
na
,
;" ,ńoj"; *iny, ńkr.;g; wsparcia i pomocy
pilnie potrzebują.
Zdzisław

Zr*u

Prezydent
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych
RP

