
PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. WZORÓW ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

Wzory odwołań do właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej
Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, rekomendowane przez FSSM znajdują się pod
tym adresem

  

https://www.fssm.pl/wzory-pism

  

  

1. Czy, a jeżeli tak, to gdzie ująć fakt zwiększenia  emerytury w związku z grupą
inwalidzką?
Tak, taką informację najlepiej zamieścić w pierwszej części odwołania "Stan faktyczny" podając
o jaki procent i kwotę była zwiększona emerytura przed obniżeniem świadczenia.

  

  

2. Czy osoby, którym obniżono emerytury w 2009 r. mają to pisać w odwołaniach?
Tak, to ważna informacja i powinna się znaleźć w odwołaniu z podaniem kwoty o jaką obniżono
wówczas emeryturę. Proponujemy umieścić to w części "Stan faktyczny"

  

  

3. Czy zamieszczać informację o pracy po odejściu na emeryturę i zwiększeniu przez to
świadczenia ?
Tak, taką informację proszę zamieścić w pierwszej części odwołania "Stan faktyczny" podając o
jaki procent i kwotę była zwiększona emerytura w związku z pracą w cywilu.

  

  

4. Z jakiego wzoru skorzystać, jeżeli nie pracowałem w ogóle w SB czy innych
instytucjach wskazanych w ustawie represyjnej, mam na to świadków. Przez jakiś czas
byłem zawieszony na etacie w SB, ale pracowałem w milicji?
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Należy skorzystać z wzoru adekwatnego dla świadczeniobiorcy, czyli emeryt z wzoru dla
emerytów, którzy pracowali przed i po 1990 roku, renciści z wzoru dla rencistów itd. Jeśli są
świadkowie tej sytuacji należy ich przywołać w odwołaniu jako dowody z wnioskiem o
przesłuchanie na rozprawie. W odwołaniu jest odpowiednia część np. wzór nr 1 jest to pkt. IV.

  

  

5. Dlaczego w odwołaniach nie ma wniosku o zabezpieczenie powództwa i czy taki
wniosek należy składać?
Prawnicy kancelarii prawnej, którzy przygotowywali wzory odwołań uważają, że szanse
powodzenia takich wniosków są bliskie zeru i dlatego ich nie zamieścili. Wnoszący odwołanie
mogą jednak mieć inne zdanie i zamieścić taki wniosek.

  

  

6. Czy będą jeszcze inne wzory odwołań?
Nie, Federacja nie planuje zamawiać kolejnych wzorów odwołań.

  

  

7. Czy obowiązkowo trzeba skorzystać z dobrodziejstw art. 8a ustawy represyjnej aby
zadośćuczynić wymogowi wyczerpania drogi krajowej w związku z planowanym
wniesieniem skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu?
Nie, wniesienie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych o jakim mowa w art. 8a jest
fakultatywne i zależy wyłącznie od zainteresowanego. Niewykorzystanie tej możliwości nie
spowoduje odrzucenia skargi przez TPCz.

  

  

8. Czy można jedną decyzją obniżyć komuś emeryturę i rentę? Jaki wzór odwołania
wtedy zastosować? 
Nie można jednocześnie pobierać emerytury i renty. Prawdopodobnie pytający pobiera
emeryturę zwiększoną w związku z orzeczoną grupą inwalidzką. W takiej sytuacji jeśli
świadczeniobiorca służył przed i po 1990 r. zastosowanie ma wzór nr 1.
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9. Co mam zrobić jeśli otrzymałem dwie decyzje? Jedną dotyczącą obniżenia renty, którą
pobieram i drugą dotyczącą emerytury?
W takiej sytuacji należy wnieść dwa oddzielne odwołania wykorzystując wzór dla rencisty i dla
emeryta. W punkcie IV wzoru należy dopisać wniosek następującej treści " Na podstawie art.
219 kpc wnoszę o rozpoznanie mojego odwołania łącznie z odwołaniem jakie wniosłem w
dniu........... od decyzji nr....... obniżającej: - i tu w zależności jeśli korzystamy z wzoru
dotyczącego renty piszemy "moją emeryturę" i odwrotnie jeśli korzystamy z wzoru dotyczącego
emerytury piszemy "moją rentę"

  

  

10. Gdzie mam wysłać  odwołanie jeśli otrzymałem je z oddziału terenowego ZER MSW?
Odwołanie zgodnie z zamieszczonymi wzorami adresujemy w sposób następujący:

        

Sąd Okręgowy w Warszawie
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych
ul. Płocka 9
01-231 Warszawa

za pośrednictwem:
Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

  
      

i wysyłamy w 2 egzemplarzach wraz z kopią decyzji i ewentualnie innymi dokumentami listem
poleconym na adres:
Dyrektor ZER MSW w Warszawie
ul. Pawińskiego  17/21
02-106 Warszawa.
Możemy też dostarczyć odwołanie do ZER MSW w Warszawie osobiście i pozostawić za
pokwitowaniem odbioru. 
Prosimy uważnie czytać pouczenie pod decyzją!!!   

  

Informacje pochodzą ze strony internetowej FSSM.

 3 / 4



PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. WZORÓW ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

  

 4 / 4


