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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. 1198), zwracam się z prośbą o udostępnienie Federacji Stowarzyszeń Służb 

Mundurowych informacji, która będzie odpowiedzią na niżej postawione pytania:  

1) Jaka jest ogólna liczba apelacji stron od wyroków sądów okręgowych w sprawach przeciwko 

Dyrektorowi Zakładu Emerytalno- Rentowego MSWiA wysokość emerytur/rent policyjnych, 

obniżonych na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji (…), zmienionej ustawą nowelizującą z dnia 16 grudnia 2016 r. wg stanu 

na dzień 31 sierpnia 2021 r.?  

2) Jaka jest ogólna liczba wyznaczonych terminów posiedzeń Sądu w ww.  sprawach?   

3) Jaka jest ogólna liczba sędziów III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wskazanych do 

rozpoznawania apelacji stron wyłącznie w powyższych sprawach? 

4) Ile średnio jeden sędzia rozpatruje apelacji w powyższych sprawach w ciągu 1 miesiąca? 

5) Jaka jest prognoza w zakresie liczby rozpoznawanych apelacji w skali jednego miesiąca i jednego 

roku przez III Wydział SA w Warszawie? 

6) Jaki jest obecnie średni czas do wydania orzeczenia przez SA od czasu wpłynięcia apelacji? 

7) Jakie kroki może podjąć SA w celu skrócenia tego okresu biorąc pod uwagę że sprawy dotyczą 

osób w zaawansowanym wieku, często schorowanych którzy mogą nie doczekać 

prawomocnego zakończenia drogi sądowej? 

8) Ile wyroków wydano  w sprawach dotyczących obniżenia świadczeń emerytalno/rentowych na 

podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. w tym : 



- uwzględniających apelację ZER MSWiA 

- uwzględniających apelację odwołujących się 

- utrzymujących wyrok sądu I instancji  

9) W jaki sposób są wyznaczane wokandy? Czy wg. kolejności wpływu apelacji czy wg. innego 

mechanizmu, jeśli tak to jakiego?  

10) Jaki procent spraw rozpatrywanych jest na rozprawie a jaki na posiedzeniach?  Czy wniosek 

strony o rozpatrzenie sprawy na rozprawie ma wpływ na szybkość rozpatrzenia takiej sprawy? Jeżeli 

tak to jaki ma wpływ w praktyce (czy wydłuża ten czas, skraca go, czy jest to obojętne)? 

Liczba zakończonych 

Pytania wynikają z następujących okoliczności: 
 

 Tysiące emerytów i rencistów policyjnych, wiernie służących swojej Ojczyźnie, zarówno 

przed jak i po transformacji ustrojowej 1990 r. w wolnej i demokratycznej Polsce już bardzo długo 

oczekuje na sprawiedliwe wyroki w swoich sprawach. Niestety, wielu już tego nie doczeka. Na dziś 

szacujemy, że zmarło w trakcie procesów sądowych ponad 1500 osób. Mówimy tu o ludziach w 

zaawansowanym wielu, bardzo często w złym stanie zdrowia i w wielu przypadkach zepchniętych 

na skraj ubóstwa.  

 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, jako organizacja statutowo powołana do 

reprezentowania interesów członków stowarzyszeń wchodzących w jej skład, szczególnie w zakresie 

uprawnień emerytalno-rentowych, opieki socjalnej i zdrowotnej oraz zachowania statusu 

społecznego przysługującego byłym policjantom, funkcjonariuszom i żołnierzom, podejmuje 

wszelkie prawnie dopuszczalne działania zmierzające do ochrony ich niezbywalnych praw. 

Informacje, o które prosimy, pozwolą nam na podjęcie starań ukierunkowanych na ochronę 

egzystencjalnych praw byłych policjantów, funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy nie ze swojej winy 

zostali skrzywdzeni przez nasze Państwo i takiego wsparcia oraz pomocy pilnie potrzebują.      
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