Przykłady korzystnych wyroków SO dot. zmniejszania świadczeń

Pomyślne wiadomości z Gdańska o korzystnych wyrokach Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawach zmniejszenia
świadczeń na mocy ustawy z 23 stycznia 2009 r.
1. Funkcjonariusz J.K. z Gdyni w okresie od października 1983 r. do stycznia 1984 r. był słuchaczem w Wyższej Szkole
Oficerskiej MSW w Legionowie w trybie stacjonarnym. Następnie kontynuował studia w trybie zaocznym pracując w Sekcji II SB
RUSW w Gdyni. Decyzją ZER MSW za okresy te przyjęto współczynnik 0,7 %. Wyrokiem SO w Warszawie zmieniono
zaskarżoną decyzję w ten sposób, że okres od października 1983 r. do stycznia 1984 r. przebywania na studiach stacjonarnych
zaliczono do wysługi emerytalnej według współczynnika 2,6 % podstawy wymiaru. Sprawa jest w postępowaniu apelacyjnym
wniesionym przez ZER WSW.
2. Wdowie po zmarłym funkcjonariuszu J.P. z KWMO w Gdańsku zmniejszono rentę rodzinną, przyjmując współczynnik 0,7 %
za okres służby w SB. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązano organ emerytalno-rentowy do ustalenia
wysokości policyjnej renty rodzinnej z uwzględnieniem, że emerytura zmarłego J.P. za każdy rok służby po przekroczeniu 15
lat służby stanowiła 2,6 % podstawy wymiaru. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił wniesioną przez ZER MSW apelację.
Sprawa w oczekiwaniu czy ZER MSW będzie wnosił skargę kasacyjną
Opracował
Hieronim Brzozowiec
16 marca 2012 r.
***
List Pani Urszuli:
Mam wiadomość na jaką wszyscy czekacie. Kolega z Biura C (z wydziału informatycznego) miał 24 lutego br. sprawę w Sądzie
Okręgowym i WYGRAŁ CAŁKOWICIE.
Sąd uznał, że praca w Ośrodku Informatyki i Biurze Informatyki MSW, jak i w Biurze C – była tylko pracą informatyka i nie miała
nic wspólnego z SB.
Mają mu zwrócić 40% po 15 latach i dalsze lata policzyć po 2,6%. Jak będzie miał uzasadnienie wyroku to mi przyśle.
ZER będzie oczywiście odwoływał się od wyroku do Sądu Apelacyjnego, ale taka wygrana to już coś – światełko w tunelu.
Pozdrawiam
(dane adresowe do wiadomości posła, 28 lutego 2012 r.)
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