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Wzór - Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy przyznania renty socjalnej (1)
_________________________________________________________________
Poznań, dnia 17.03.2022r. (2)
Sąd Okręgowy w Poznaniu (3)
Wydział II Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań
za pośrednictwem
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział I w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań (4)
Odwołujący:
JanNowak
reprezoentowany przez matką Agnieszkę Nowak
ul. Długa 23, 61-432 Poznański
Te: + 48 654 765 874
Mail: Brak
Znak sprawy: 2345/2022
ODWOŁANIE
od decyzji ZUS Nr 2345/2022 z dnia 07.03.2022r. (5)
Działając w imieniu mojego syna Jana Nowaka (6), zaskarżam w całości (7) decyzję
wydaną przez ZUS Oddział I w Poznaniu Nr 2345/2022, z dnia 07.03.2022r., doręczoną mi w dniu
15.03.2022r., w przedmiocie odmowy przyznania prawa do renty socjalnej, ponieważ zaskarżona
decyzja została wydana na podstawie błędnych ustaleń faktycznych poczynionych przez Lekarza
Orzecznika ZUS oraz Komisji Lekarskiej ZUS, które to podmioty w swoim orzeczeniu stwierdziły
brak całkowitej niezdolności do pracy, podczas gdy z przedłożonych do akt sprawy dokumentów
medycznych wynika, że stan zdrowia psychicznego odwołującego nie pozwala na podjęcie
jakiejkolwiek pracy zarobkowej.
W związku z powyższym wnoszę na mocy art. 477 (14) § 2 K.p.c. (8) o zmianę w całości
zaskarżonej decyzji organu rentowego oraz o orzeczenie co do istoty sprawy, zgodnie ze złożonym
wnioskiem o przyznanie renty socjalnej.

WZÓR PISMA
Ponadto wnoszę o:
1. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych z zakresu psychiatrii i psychologii
celem ustalenia czy odwołujący jest całkowicie lub częściowo niezdolny do pracy z uwagi na
zdiagnozowane schorzenie;
2.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka Marii Kowalskiej zam.
ul. Cicha 10, 61-789 Poznań, w celu wykazania faktu, iż z uwagi na stan zdrowia psychicznego Jan
Nowak nie jest w stanie podjąć jakiejkolwiek pracy zarobkowej; iż jego stan zdrowia przekłada się
na problemy odwołującego z kontaktach z innymi ludźmi; iż Jan Nowak ma problemy z
nawiązywaniem relacji, co powoduje u niego niekontrolowane zachowania, w tym ataki agresji iż
brak umiejętności skupienia uwagi uniemożliwia mu wykonywanie jakichkolwiek zadań
związanych z pracą zawodową.
UZASADNIENIE (9):

Na mocy decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 07.03.2022r., doręczonej w dniu
15.03.2022r., odmówiono mojemu synowi Janowi Nowakowi prawa do renty socjalnej.
Odwołujący od urodzenia cierpi na wrodzoną chorobę (zespół Aspergera z lekkim autyzmem).
W chwili składania wniosku do ZUS o rentę socjalną syn nie był zdolny do żadnej pracy, co
potwierdza załączona dokumentacja medyczna, w tym karty leczenia szpitalnego. W toku
postępowania mój syn został zbadany przez Lekarza Orzecznika ZUS, a następnie przez Komisję
Lekarską ZUS, które to podmioty zgodnie orzekły, że Jan Nowak nie jest całkowicie niezdolny do
pracy. Na tej podstawie organ rentowy odmówił przyznania świadczenia.
Na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny z dnia 12.04.2020r.
mój syn został uznany za osobę ubezwłasnowolnioną częściowo (sygn. akt I C 345/20). Następnie
zostałam ustanowiona jego kuratorem (dokumenty w aktach sprawy w ZUS). Na tej podstawie
działam jako przedstawiciel Jana Nowaka. Ubezwłasnowolnienie częściowe nie jest samoistną
przesłanką do uznania, że mój syn nie może podjąć zatrudnienia, jednakże stan zdrowia
psychicznego Jana Nowaka stoi na przeszkodzie do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Na mocy
art. 4 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej oraz art. 12. ust. 2 ustawy o emeryturach i
rentach z FUS na etapie postępowania przed organem rentowym należało zweryfikować czy
wnioskodawca był niezdolny do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Schorzenie, na
które cierpi mój syn powstało przed ukończeniem 18 roku życia (zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o
rencie socjalnej). Orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS oraz Orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS
oparte są na subiektywnej ocenie. Oba te podmioty dokonały weryfikacji dokumentacji medycznej
przedłożonej w sprawie w sposób pobieżny i mało wnikliwy. W konsekwencji stanowisko w
niniejszej sprawie okazało się błędne. Całkowicie zignorowano ostatnie pobyty mojego syna w
szpitalu (w aktach sprawy znajdują się karty leczenia szpitalnego), czy opinie o stanie zdrowia
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psychicznego wystawione przez lekarza, który leczy mojego syna od wielu lat. Odwołujący nie jest
w stanie podjąć zatrudnienia na otwartym rynku pracy także z uwagi na skutki wywołane
zażywanymi lekami. Z powodu choroby mój syn miał problemy z ukończeniem edukacji
(dokumentacja związana z powtarzaniem dwóch klas podstawówki, opinie z poradni
psychologicznej jest w aktach sprawy). Nie bez znaczenia dla niniejszej sprawy jest to, iż stan
zdrowia mojego dziecka przekłada się na jego problemy w kontaktach z innymi ludźmi. Mój syn
ma problemy z nawiązywaniem jakichkolwiek relacji, co powoduje u niego niekontrolowane
zachowania, w tym ataki agresji. Z tych względów konieczne jest przeprowadzenie dowodu z
opinii biegłych tj. lekarza psychiatry oraz psychologa, a także przesłuchanie świadka wskazanego
w petitum pisma.
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

..................................................... (10)
Załącznik:
1.
odpis pisma

Wyjaśnienia:
1. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu
naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
• 1. przed ukończeniem 18. roku życia
• 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia
• 3. w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury
naukowej.
Osobie, która spełnia powyższe warunki przysługuje: renta socjalna stała - jeżeli całkowita
niezdolność do pracy jest trwała, renta socjalna okresowa - jeżeli całkowita niezdolność do pracy
jest okresowa. niezdolność do pracy jest okresowa.
2. Odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję
lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ lub zespół, w terminie miesiąca od
dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia. Sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu,
chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od
odwołującego się.
3. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z
wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych. Do właściwości
sądów rejonowych należą sprawy:
• o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy,
• o świadczenie rehabilitacyjne,
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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,
Straży Marszałkowskiej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie
Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celno-Skarbowej,
• o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
4. Organ rentowy przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. Organ ten,
jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję . W tym
przypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.
5. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe
przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis ubezpieczonego albo osoby
odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ubezpieczonego albo osoby odwołującej się
od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
6. Osoba odwołująca może działać w sprawie samodzielnie, bądź przy pomocy pełnomocnika (w
razie działania przez pełnomocnika konieczne jest by do odwołania dołączyć dokument
pełnomocnictwa, który potwierdzi umocowanie pełnomocnika do działania w imieniu i na rzecz
odwołującego) albo przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub kuratora.
7. Należy wskazać czy decyzję ZUS zaskarża się w całości czy w części (jeśli w części to należy
wskazać w jaką konkretnie częścią orzeczenia się nie zgadzamy).
8. Sąd oddala odwołanie, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia. W przypadku
uwzględnienia odwołania sąd zmienia w całości lub w części zaskarżoną decyzję organu rentowego
lub zaskarżone orzeczenie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i
orzeka co do istoty sprawy.
9. W treści uzasadnienia należy zwięźle opisać stan faktyczny i rozwinąć postawione na wstępie
pisma zarzuty i wnioski, w tym wnioski dowodowe.
10. podpis
•

