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PREzEs

TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJ N EGO
al. Jana Christiana Szucha 12A
00-91B Warszawa

Pani Julia PRZYŁĘBSKA

WNIosEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art- 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września
2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 119B), zwracam się o udostępnienie informacji, która będzie odpowiedzią na niżej postawione pytanie:
7. Czy został juz wyznaczony pięcioosobowy skład orzekający do rozpoznania pytań prawnych
skierowanych, w trybie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, do Trybunału
Konstytucyjnego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie zgodnościniektórych
przepisów ustawy z 18 lutego 7994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Słuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy
Granicznej, Biuro Ochrony Rządu, Państwowej Strazy Pozarnej i Słuzby Więziennej oraz ich
rodzin z Konstytucją RP? Jezeli tak, to prosimy o podanie jego imiennego składu.
2. Czy został juz wyznaczony termin rozpoznania ww. sprawy? Jezeli tak,

to prosimy
wyznaczony t to prosimy
o informację kiedy zostanie wyznaczony? A takze, jaki jest realny termin rozprawy?

o jego

podanie. Jezeli termin

taki nie został jeszcze

Powyższe pytania wynikają z następujących okoliczności:
Jako Obywatele naszego Kraju, mamy zagwarantowane prawo do Sądu. Stanowi
o tym art. 45 Konstytucji RP, który gwarantuje ,,każdej osobie prawo do sprawiedtiwego
i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy,niezależny,

bezstronny i niezawisły sąd". Niezależnie od tego, prawo do rzetelnego procesu jest również
przedmiotem szeregu regulacji ustawowych oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych WolnoŚci. Prawo to nawiązuje do wykształconego w europejskiej kulturze
prawnej wymogu niezaleznoŚci, bezstronnoŚci i niezawisłoŚci sądu, funkcjonującego jawnie,
terminowo i sprawiedliwie. Tak więc z Konstytucji jasno wynika, ze sąd, jako organ władzy
sądowniczej, jest zobligowany, nie tylko sprawę naszą możliwie szybko rozpatrzyć, lecz
równiez co do niej orzec.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o zwróceniu się w trybie art. 193
KonstYtucji RP, do. Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym dotyczącym zgodności
niektórych przepisów ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym iunkc;o-nariuszy
Policji (.,.) z Konstytucją spowodowało zawieszenie wszystkich spraw z odwołań skarzącycń
Przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji o wysokoŚĆ emerytury policyjnej, policyjnej renty inwalidzkiej orai renty
rodzinnej zawisłych już przed tym Sądem. Oznacza to w praktyce, ze tysiąĆe emerytów
i rencistów policyjnych, wiernie słuzących wolnej i demokratycznej Polsce, takż-e przez wiele
lat Po transformacji ustrojowej 1990 r., będzie bardzo długo oczekiwać na sprawiedliwy
wYrok Sądu w ich sprawie, uzalezniony jednak od wcześniejszego orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego. Wielu moze tego nie doczekać. Chodzi bowiem o ludzi w zaawansowanym
wie_ku, bardzo często w złym stanie zdrowia i w wielu przypadkach zepchniętych na skraj
ubóstwa. Wierzymy, że Pani Prezes, jako były sędzia Wydziału Ubezpieczeń Spoiecznych Sądu
Wojewódzkiego w Poznaniu, w sposób szczególny jest wyczulona na tego iodzaju'sytuaĆle
prawne osób poszkodowanych przez złe prawo.
Federacja Stowarzyszeń Słuzb Mundurowych RP, jako organizacja statutowo powołana
do reprezentowania interesów członków stowarzyszeń wchodzących w 1e3 stłao, szczególnie w
zakresie uprawnień emerytalno-rentowych, opieki socjalnej i zdrowótnej oraz zachowania
statusu społecznego przysługującego byłym policjantom, funkcjonariuszom i zołnierzom,

Podejmuje wszelkie prawnie dopuszczalne działania zmierŻające do ochrony ich
niezbYwalnych praw. Informacje, o które prosimy, pozwolą nam ńa organizację działań
ukierunkowanych na ochronę egzystencjalnych praw ludzi, ktorzy nie ze swojej winy, takiego

wsparcia i pomocy pilnie potrzebują.
W naszym głębokim przekonaniu wskazane wyzej okolicznościpowinny być wzięte pod
uwa9ę Przez wszystkie organy Państwa Polskiego będące elementem sytemu wymiaru
sprawiedliwości.
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