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............................, ..................  

            (miejscowość)                          (data)  

 

 

       Sąd …....................* w ......................... 1  

       Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  

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

         (adres) 

       …....-..........   ….................................. 

       (kod pocztowy)  (miejscowość) 

 

       za pośrednictwem  

 

       Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

       Oddział w ......................................2  

         (adres oddziału ZUS)  

 

     Ubezpieczony:.........................................................  

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

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

        (imię, nazwisko, adres, PESEL) 

 

 

Znak sprawy: ….......................................................3 

 

 

ODWOŁANIE  
od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

Oddziału w ................... z dnia .........................r.,  

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

 

 

 Niniejszym działając w imieniu własnym zaskarżam w całości/w części decyzję ZUS 

Oddział w ........................ z dnia ...............................r., doręczoną mi w dniu …..................... 

wydanej sprawie prowadzonej pod wskazanym powyżej znakiem, zarzucając jej naruszenie: 

 

1. art. …..... ustawy ….................... poprzez …........................4, 

 

2. niezgodność stanowiska organu rentowego ze zgromadzonym przed nim materiałem 

dowodowym polegającym na …..........................................................................................................4 

 

 Mając powyższe na względzie wnoszę o:  

….........................................................................................................................................................5 

 

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

 

 Nadto wnoszę o: 

1. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów** z: 

 

a) zeznań świadków: 



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

 

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

     (imię i nazwisko, adres),  

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

 

..............................................................................................................................................................6, 

 

b) opinii biegłego lekarza specjalisty z zakresu ................................7 na okoliczność, iż …................ 

 

 .............................................................................................................................................................8, 

 

4. dokumentów załączonych do niniejszego odwołania na okoliczności przytoczone 

w uzasadnieniu9. 

 

 Nadto, wnoszę o zobowiązanie ..........................................................10 do złożenia do akt 

niniejszej sprawy ...................................................................10 i dopuszczenie dowodu z tych 

dokumentów na okoliczność, iż …...........................................................................................11. 

 

 

Uzasadnienie  
 

 

Część 1: 
 Przedstaw kiedy otrzymałeś kwestionowaną decyzję oraz w skrócie opisz jej treść. Połóż 

nacisk na to jakie jest rozstrzygnięcie organu rentowego zawarte w decyzji oraz wskaż argumenty, 

którymi kierował się on przy jej wydawaniu.  

 

Część 2: 
 Kategorycznie oświadcz, iż nie zgadzasz się ze stanowiskiem organu rentowego wyrażonym 

w zaskarżonej decyzji wskutek czego złożenie niniejszego odwołania jest konieczne.  

 

Część 3: 

 Dokładnie opisz stan faktyczny. Wskaż dokumenty, z których wynika, że decyzja ZUS jest 

nieprawidłowa i krzywdząca. W sytuacji gdy dokumenty znajdują się już w aktach sprawy, 

kwestionuj  stanowisko organu rentowego jako niezgodne ze zgromadzonym w postępowaniu 

materiałem dowodowym. Musisz wyraźnie wskazać na czym owa niezgodność polega i poprzeć to 

stosowną argumentacją. By przekonać sąd do własny tez zaakcentuj, iż pewne fakty jesteś w stanie 

udowodnić zeznaniami świadków, bądź opinią przeprowadzoną przez biegłego sądowego. Podkreśl 

to, że okoliczności te są ważne dla sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy. Pamiętaj również, by 

w uzasadnieniu była zachowana chronologia, a także odpowiedni układ graficzny pracy (akapity, 

odstępy pomiędzy poruszanymi kwestiami). Dzięki temu Twoje odwołanie będzie przejrzyste, 

czytelne i uporządkowane.  

 

 

 

 Dla ułatwienia w samodzielnym konstruowaniu przez Ciebie odwołania podam następujący 

przykład: Uznanie, iż w stosunku do mojej osoby ustało objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem 

emerytalno-rentowym oraz dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, a nastąpiło wyłącznie 

podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu jest niewłaściwe z tego powodu, iż zgłoszenia do 

ubezpieczeń społecznych dokonałam w momencie rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej, tj. 10.10.2014 r. i do dnia dzisiejszego ani jej nie zawiesiłam, ani nie zaprzestałam jej 



prowadzenia.  

Dowód: wydruk z CEIDG, zeznania świadka …..................................... 

       (imię i nazwisko) 

 

Część 4: 

 W tym fragmencie uzasadnienia musisz zmierzyć się ze sformułowaniem prawnych 

aspektów, które przemawiają za tym, iż stanowisko  wyrażone w otrzymanej przez Ciebie decyzji 

jest nieprawidłowe. Jeżeli we wstępie sformułowałeś zarzuty naruszenia konkretnych norm 

prawnych, możesz się na nie tutaj powołać i na ich podstawie dokonać wnioskowania. Pomocne są 

również orzeczenia sądowe wydane w analogicznych do Twojej sytuacji sprawach czy też poglądy 

doktryny.  

 

Część 5: 
 Na końcu odwołania wpisz:  „Mając powyższe na względzie, wnoszę jak na wstępie.” 

  

 

Część 6: 
 Po powyższym oświadczeniu wymień załączniki w następującej konfiguracji: 

 

Załączniki:  

1. odpis odwołania wraz z załącznikami, 

2. dowody wymienione w treści uzasadnienia. 

 

Część 7: 
 Koniecznie pamiętaj o własnoręcznym podpisie! 

 

 

 

OBJAŚNIENIA DO WZORU ODWOŁANIA 

 

1. sąd rejonowy lub okręgowy właściwy do rozpoznania sprawy lub sąd właściwy ze względu 

na Twoje miejsce zamieszkania – patrz * 

2. organ rentowy, który wydał kwestionowaną decyzję, 

3. wskazany w decyzji, 

4. zwięźle wskaż na czym niezgodność polega – rozwiniesz to w uzasadnieniu, 

5. zmianę lub uchylenie decyzji, 

6. wskaż jakie okoliczności faktyczne chcesz wykazać zeznaniami świadków,** 

7. wskaż specjalizację, z zakresu której biegły ma zostać powołany,** 

8. wskaż jakie okoliczności faktyczne chcesz wykazać opinią biegłego, 

9. jeśli dysponujesz dokumentacją, która może przyczynić się do obalenia stanowiska ZUS, 

załącz je do odwołania,** 

10. wskaż kogo lub jaką instytucję chcesz zobowiązać (pamiętaj o podanie dokładnego adresu) 

i do czego – co ma złożyć do akt sprawy, 

11. wskaż okoliczności, które mają zostać wykazane powyższym zobowiązaniem, 

 

 

* Art. 4778 k.p.c. - właściwość sądu

§ 1. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, 

z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych.

§ 2. Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy: 

1) o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy; 



2) o świadczenie rehabilitacyjne; 

3) o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, 

wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej 

w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej; 

4) o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. 

 

 

** Wnosząc o to, aby sąd dopuścił i przeprowadził poszczególne dowody zastanów się, by wskazać 

tylko takie, które poprą Twoje stanowisko, a zarazem będą istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. 

Wnioski dowodowe powinny być zatem konsekwencją charakteru danej sprawy. 
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