
 

 

..........................., .................. 
(miejscowość) (data) 

 
Sąd Okręgowy / Rejonowy* w...........................,  

(miejscowość) 
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

 
…...................................................... 

(adres) 

…....-..........  ….................................. 
(kod pocztowy) (miejscowość) 

 
 

za pośrednictwem 
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w ................................................. 

(adres oddziału ZUS) 
 
 

Odwołujący:   ......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
(imię, nazwisko, adres, PESEL) 

 

 

Sygnatura sprawy......................................................... 
 

 

ODWOŁANIE 

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
Oddział w ...........................................  

z dnia .........................r., 

doręczonej w dniu …........................ 
 
 

Działając w imieniu własnym, niniejszym zaskarżam decyzję ZUS Oddział  w  
..................................  z  dnia  ...............................r.,  doręczoną  mi  w  dniu    …..................... r. 
wydanej w sprawie prowadzonej pod wskazaną powyżej sygnaturą, zarzucając jej to, iż  

................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................. 
(krótkie wskazanie zarzutów względem zaskarżanej decyzji, polegających np. na niezasadnej odmowie przez ZUS wypłaty określonego świadczenia, 
przyjęciu przez inspektorów zusowskich błędnych ustaleń bądź nieuwzględnieniu istotnych okoliczności sprawy czy też nieuwzględnieniu 

przedstawionego materiału dowodowego) 

 

Mając powyższe na względzie wnoszę o:  

................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................. 

 (krótkie wskazanie co chcemy uzyskać wnosząc odwołanie czyli czy chodzi nam np. o zmianę lub uchylenie decyzji, wypłatę danego 
świadczenia itp.) 

 

 

 

 



 

 

Ponadto wnioskuję o: 

 

1. dopuszczenie dowodu z niżej wymienionych dokumentów załączonych do niniejszego odwołania: 

............................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................... 
(wskazanie o jakie dokumenty chodzi) 

na okoliczność wykazania, iż ................................................................................................................ 
 

.............................................................................................................................................................., 
(wskazanie kwestii, które mają być wyjaśnione dzięki załączonym dokumentom) 

 

 

2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z: 

 

a) zeznań świadków: 
 

............................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko świadka / świadków, adres) 

na okoliczność wykazania, iż ................................................................................................................ 
 

.............................................................................................................................................................., 
(wskazanie kwestii, które mają być wyjaśnione dzięki zeznaniom świadków) 

 

 

b) przesłuchania Odwołującego 

 

na okoliczność wykazania, iż ............................................................................................................... 
 

.............................................................................................................................................................., 
(wskazanie kwestii, które mają być wyjaśnione dzięki przesłuchaniu) 

 
 

c) opinii biegłego z zakresu ......................................................................................... 
 

  na okoliczność wykazania, iż .............................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................... 
(wskazanie kwestii, które mają być wyjaśnione dzięki opinii biegłego) 

 

 

Dodatkowo  wnoszę  o  zobowiązanie  ................................................................................................. 
(wskazanie konkretnego podmiotu, np. szpitala, kontrahenta, płatnika, z podaniem 

możliwie jak najbardziej dokładnych danych teleadresowych) 

 

do  złożenia  do akt sprawy będącej przedmiotem zaskarżanej decyzji ZUS dokumentów w postaci: 

 

 .............................................................................................................................................................. 
(wskazanie o jakie dokumenty chodzi) 

 

i dopuszczenie dowodu z tych dokumentów na okoliczność wykazania, iż…….................................. 

 

............................................................................................................................................................... 
(wskazanie kwestii, które mają być wyjaśnione dzięki dokumentom) 

 



 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Zaskarżoną decyzją z  dnia  ...............................r.,  doręczoną  mi  w  dniu  …..................... , ZUS  

 

Oddział  w  .............................................. uznał, iż ................................................................................ 
 

............................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................... 
(wskazanie co ZUS postanowił w kwestionowanej przez płatnika składek decyzji, jakich dobył głównych 

argumentów i co ustalił) 
 

 

Z powyższym nie mogę się zgodzić. 
 

W tym miejscu trzeba przedstawić treść uzasadnienia wedle poniższych wskazówek: 
 

1. Przede wszystkim przechodząc już do samego uzasadnienia trzeba zacząć od dokładnego 
opisu stanu faktycznego danej sprawy. 

 

2. Następnie należy wskazać argumenty przemawiające za tym, iż stanowisko ZUS jest błędne. 
Trzeba wyraźnie podkreślić, w jakich obszarach organ rentowy naszym zdaniem się myli, czyli 

uwypuklić przykładowo, że ZUS: 
 

a. nie wziął pod uwagę konkretnej dokumentacji, w tym tej znajdującej się już w aktach 
sprawy;  

b. błędnie zinterpretował charakter wykonywanej przez zatrudnioną osobę pracy, nie 
uwzględnił jej efektu końcowego czy źle odgadnął intencje stron danej umowy; 

c. nieprawidłowo wyliczył okresy składkowe ubezpieczonego; 
d. przyjął błędną ocenę stanu zdrowia dokonaną przez lekarza orzecznika ZUS lub 

komisję lekarską wynikłą np. z pobieżnego zbadania ubezpieczonego czy z 

ignorowanie dokumentacji medycznej. 
 

3. Dobrze byłoby w tym miejscu przytoczyć konkretne normy / przepisy, które w naszej opinii 
zostały przez ZUS naruszone przy wydawaniu zaskarżanej decyzji. Jeżeli istnieje 
orzecznictwo sądowe – szczególnie Sądów Apelacyjnych, Naczelnego Sądu 
Administracyjnego lub Sądu Najwyższego – które zostało wydane w podobnej sprawie i 
zakończyło się po myśli płatnika składek, zdecydowanie trzeba je tu opisać / zacytować. Im 

więcej korzystnych wyroków, poglądów doktryny, komentarzy do ustaw i rozporządzeń, na 

które się powołamy, tym oczywiście lepiej. 
 

4. W dalszej kolejności trzeba odnieść się do wszystkich dowodów, jakie płatnikowi udało się 
zdobyć i opisać szerzej, jakich okoliczności one dotyczą i z jakiego powodu są one istotne dla 
ustalenia stanu faktycznego sprawy. Tę część warto podzielić na punkty / akapity, odnosząc 
się oddzielnie do każdego dowodu z osobna. 

W razie, gdy dokumenty znajdują się już w aktach sprawy, należy kwestionować stanowisko 

organu rentowego jako niezgodne ze zgromadzonym w postępowaniu materiałem 
dowodowym. Zadaniem płatnika składek jest jak najwyraźniejsze wskazanie na czym owa 

niezgodność polega i poprzeć to stosowną argumentacją.  



 

 

 

Pamiętajmy o konieczności zachowania chronologii poruszanych kwestii oraz o czytelnym 

układzie graficznym uzasadnienia. Wypunktowania i odpowiednio duże odstępy pomiędzy 
poszczególnymi akapitami służą temu najlepiej. 
 

5. Uzasadnienie najlepiej zakończyć sformułowaniem: „Mając powyższe na względzie, 
wnoszę jak na wstępie.” 

 
 

 
Załączniki:  
1. odpis odwołania,  
2. .................................................................................................. 
(tutaj w kolejnych punktach należy wymienić dokładnie jakie załączniki są załączane do odwołania) 
 

 

 

................................................. 

( podpis ) 
 

 

 
 

* niepotrzebne skreślić 


