
Przedmiot i opis sporu 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji o zamknięciu 
postępowania wszczętego na podstawie art. 73 regulaminu 
uznającej trwałą niezdolność do pracy skarżącego w stopniu 
64,5 % i, po drugie, żądanie odszkodowania za poniesioną 
szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 27 lipca 2009 r. o zamknięciu postępowania wszczę
tego na podstawie art. 73 regulaminu w następstwie 
wypadku skarżącego z dnia 8 grudnia 2003 r.; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 
lutego 2010 r. oddalającej zażalenie skarżącego; 

— w konsekwencji stwierdzenie, że ocena stopnia częściowej, 
trwałej niezdolności do pracy powinna nastąpić na 
podstawie regulacji i tabeli obowiązujących od dnia 
wypadku do dnia 1 stycznia 2006 r. oraz że wniosek 
złożony przez skarżącego na podstawie art. 73 regulaminu 
powinien być ponownie rozpatrzony przez komisję lekarską 
w składzie utworzonym w sposób obiektywny, niezależny i 
bezstronny, która mogłaby pracować szybko, niezależnie i 
bez z góry przyjętych założeń; 

— zasądzenie od strony pozwanej odsetek za opóźnienie od 
sumy należnej na podstawie art. 73 regulaminu w wyso
kości 12 % za okres rozpoczynający się najpóźniej od dnia 
8 grudnia 2004 r. do dnia całkowitej spłaty tej sumy; 

— zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia, ustalo
nego ex aequo et bono na 50 000 EUR, za krzywdę doznaną 
ze względu na podjętą decyzję; 

— zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania, ustalonego 
na 15 000 EUR, za szkodę poniesioną ze względu na 
podjętą decyzję; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 
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Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji nakazujących zwrot, w 
związku z rozwodem skarżącego, połowy wypłaconego mu 
dodatku na zagospodarowanie wraz z odsetkami. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 20 sierpnia 
2009 r. i z dnia 8 września 2009 r. nakazujących zwrot 
rzekomo nadpłaconych kwot; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 15 lutego 
2010 r. potwierdzającej zasadność tego zwrotu; 

— zasądzenie od Komisji zwrotu pobranej przez nią kwoty 
wraz z odsetkami ustawowymi od dnia pobrania do dnia 
wypłaty; 

— zasądzenie od Komisji odszkodowania za poważne naru
szenie dobrego imienia i reputacji skarżącego; 

— pomocniczo, zastrzeżenie po stronie skarżącego prawa do 
ubiegania się o dodatkowe odszkodowanie za poniesioną 
szkodę; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.
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