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'Warszawa, aau 3marca 2017 t.

POSTAI§OWIENIE

Na podstawie art. 6l a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z2016 r. poz.23 zpóźn.zm.), zwanej dalej k.p,a.

postanawiam

odmówió wszczęciapostępowania w sprawie wniosku pana Grzegorza Pioterka z dńa l0 lutego
2017 t. o przynnrie mu świadczęńa na podstawie art. 82 ust. l ustawy z dńa 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczęń Społecznych (Dz. |J. z 2016 r.
poz.887 zpóźn.zrn).

UZASADNIENIE

Decyzją ostateczną z dńa 10 listopada2010 r. o sygn. SDT-770-183(II)/09/10 Prezes
Rady Ministrów utrzymał w mocy swoją decyzję z dńa 23 września 20i0 r. odmawiającą
przyznańa panu Grzegorzowi Pioterkowi renĘ specj alnej. Z analizy zebranego materiału
dowodowego nie wynikało, aby spełnione zostały przesłanki uzasadniające przyznanie
wnioskodawcy świadczenia na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryfurach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prawidłowość tej decyzji
potwierdził zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który wyrokiem z dnia
'I czerwca 201l r. oddalił skargę pana Grzegorza Pioterka na tę decyzję, jak i Naczelny Sąd
Administracyjny, który wyrokiem z dńa12 sĘcznia 2012r. oddalił jego skargę kasacyjną.

W toku postępowania rozstrzygniętego ww. decyzją pan Grzegorz Pioterek swoje
starania o rentę specjalną argumentował zasługami dla Polski poniesionymi poprzez
działalność w podziemnych strukturach NSZZ ,,Solidamość" i po legalizacji Związka, za co
był szykanowany i prześladowany w Ąciu zawodowym oraz osobisĘm, a takżę stanem
zdrowia (umiarkowany stopień niepełnosprawności) i brakiem prawa do renĘ z $ilu
niezdolności do pracy. W postępowaniu §m wskazano równięż na działalność społeczną
wnioskodawcy (m.in. na tworzenie Komitetów Wyborczych, działalność w Stowarzyszeniu
,,Bóg-Honor-Ojczyznd', walkę o udział bezrobotnych w pracach Komisji Wyborczych,
dwukrotne kandydowanie do Senatu jako kandy dat niezależny).

Wnioskiem z dńa 10 lutego 2017 r, pan Grzegorz Pioterek ponownie wystąpił do
Prezesa Rady Ministrów o przlznanie mu renty specjalnej za działalność w podziemnych
strukturach NSZZ ,,Solidamość" i doznane z §rtułu tej działalności represj e otaz za działalność
społeczną. We wniosku tym powołał się na okoliczności będące juz przedmiotem romłażń
przy wydaniu decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada2}L} r.
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