Renta po funkcjonariuszu, który zginął na służbie

Szanowny Panie Pośle,
w związku z tzw. ustawą dezubekizacyjną oraz skutkami jakie ona za sobą niesie, można zastosować wobec części osób rodzin
funkcjonariuszy zapisy Art. 24a ust 5 pkt 1 i 2:
"5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli renta rodzinna przysługuje po funkcjonariuszu, który po dniu 31 lipca 1990 r.:
1) zaginął w związku z pełnieniem służby;
2) poniósł śmierć w wypadku pozostającym w związku z pełnieniem służby."
Wraz z teściową przeanalizowaliśmy całą ustawę, oczywiście pod naszym kontem, jednak zapisy tego Art. 24a ust 5 są
wyjątkowo, jak widzę, pojemne (nikt nie jest wstanie udowodnić czy wyjazd Mariusza Kazany do Smoleńska 10 kwietnia nie był
związany ze służbą w AW, to samo dot. wszystkich funkcjonariuszy, którzy byli w służbie i zmarli w jej trakcie).
Nie pamiętam czy odwołania dot. żołnierzy rozpatruje MON czy wszystko z automatu MSWiA (my wysłaliśmy bezpośrednio do
min. Błaszczaka), jednak nasze pismo zostało właśnie uwzględnione i decyzja ZER została cofnięta, dlatego pozwalam sobie
na przesłanie i ewentualne udostępnienie wszystkim, którzy znaleźli się trudnej sytuacji.
Pozdrawiam
(dane adresowe do wiadomości posła J. Zemke), 26 września 2017 r.

Załączniki:
1. Wniosek:
Imię i Nazwisko
Adres
Nr ewid:
Pan Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

Wniosek o zmianę podstawy ustalenia wysokości
świadczenia rentowego
Szanowny Panie Ministrze,
Na postawie art.8a ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994r., o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin ( j.t. DZ. U. z 2016r., poz.708 ze zmianami ) zwracam się o :
1. Wyłączenie w drodze decyzji stosowania w stosunku do mnie art. 24a ustawy z dnia 18 lutego 1994r., o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.708 ze zmianami ).
2. Umożliwienie mi skorzystania z uprawnień wynikających z Art. 24 ustawy wymienionej w pkt. 1.
Renta rodzinna została mi przyznana po śmierci ……………… w trakcie pełnienia służby w ……….. .
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
***
2. Wyjątki z ustawy:
Art. 24a. 1. W przypadku renty rodzinnej przysługującej po osobie, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której
mowa w Art. 13b, i która pozostawała w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., renta rodzinna przysługuje na zasadach
określonych w Art. 24, z zastrzeżeniem, iż wysokość renty rodzinnej ustala się na podstawie świadczenia, które przysługiwało
lub przysługiwałoby zmarłemu z uwzględnieniem przepisów Art. 15c lub Art. 22a.
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2. Wysokość renty rodzinnej, ustalonej zgodnie z ust. 1, nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej
wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
3. W celu ustalenia wysokości renty rodzinnej, zgodnie z ust. 1 i 2, organ emerytalny występuje do Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z wnioskiem o sporządzenie informacji, o której mowa w Art. 13a
ust. 1. Przepisy Art. 13a stosuje się odpowiednio.
4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli osoba uprawniona do renty rodzinnej udowodni, że osoba, o której mowa w tych
przepisach, przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęła współpracę i czynnie wspierała osoby lub organizacje
działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego.
5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli renta rodzinna przysługuje po funkcjonariuszu, który po dniu 31 lipca 1990
r.:
1) zaginął w związku z pełnieniem służby;
2) poniósł śmierć w wypadku pozostającym w związku z pełnieniem służby.

***

strona 2 / 2

