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Witaj !
W związku z tym, że wiele spraw z zakresu ubezpieczeń
społecznych związanych jest z orzecznictwem lekarzy
orzeczników ZUS przygotowałem dla Ciebie wzór
sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
wraz z omówieniem. Mam nadzieję, że okaże się to
przydatne w sytuacji, gdy lekarz orzecznik nie znajdzie
podstaw do uznania Ciebie za niezdolnego pracy
(częściowo czy całkowicie) i tym samym ograniczy
prawo do świadczenia z tym związanego
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że lepiej abyś nie musiał z niego korzystać, bowiem będzie
się to wiązać z koniecznością stawienia przed komisją lekarską, która to sytuacja do
najprzyjemniejszych nie należy. Niemniej w niektórych przypadkach będzie to niezbędne
a czasem nawet może okazać się nieunikniona pomoc profesjonalnego pełnomocnika (np.
radcy prawnego).
Pomijając jednak to, musisz wiedzieć, że orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie
wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie zgłoszono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie
komisji lekarskiej, stanowi dla organu rentowego podstawę do wydania decyzji w sprawie
świadczeń, do których prawo jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy oraz
niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Dalej informuję Cię, że od tak wydanej decyzji możesz odwołać się do sądu, gdyby ZUS
odmówił prawa do przedmiotowego świadczenia. Przy czym rozwój wypadków
w postępowaniu sądowym zależy w dużej mierze od tego, czy wcześniej wniosłeś sprzeciw
do komisji lekarskiej ZUS. Zauważ bowiem, że gdy lekarz orzecznik wydaje korzystne dla
Ciebie orzeczenie, to nie ma sensu wnosić sprzeciwu. Organ rentowy może od razu na
podstawie takiego orzeczenia wydać decyzję przyznającą prawo do określonego świadczenia
i realizować wynikający z niej obowiązek wypłaty świadczenia. Z kolei inaczej jest
w sytuacji, gdy lekarz ustali np. brak okoliczności uzasadniających uznanie Ciebie za
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niezdolnego do pracy. Co prawda takie orzeczenie również może stanowić podstawę wydania
decyzji, od której w dalszej kolejności także możesz się odwołać do sądu, ale owo odwołanie
co do zasady nie odniesie zamierzonego skutku. Otóż wtenczas sąd w ogóle nie przystąpi do
merytorycznego rozpatrzenia wniesionego odwołania i związanej z nią sprawy tylko
odwołanie odrzuci.
Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu postępowania
cywilnego w sprawie o świadczenie z ubezpieczeń
społecznych, do którego prawo jest uzależnione od
stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do
samodzielnej egzystencji, sąd odrzuci odwołanie jeśli
podstawę do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli
osoba zainteresowana nie wniosła sprzeciwu od tego
orzeczenia do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych i odwołanie jest oparte wyłącznie na
zarzutach dotyczących tego orzeczenia.
Jedynie jeżeli odwołanie opiera się także na zarzucie nierozpatrzenia wniesionego po
terminie sprzeciwu od tego orzeczenia, a wniesienie sprzeciwu po terminie nastąpiło
z przyczyn niezależnych od osoby zainteresowanej, sąd uchyla decyzję, przekazuje sprawę do
ponownego rozpoznania organowi rentowemu i umarza postępowanie. W takim przypadku
organ rentowy kieruje sprzeciw do rozpatrzenia do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Przy czym ocena, czy wniesienie sprzeciwu nastąpiło z przyczyn niezależnych
od osoby zainteresowanej, pozostawiona jest uznaniu sądu.
Jak więc widzisz wniesienie sprzeciwu i to w terminie ma ogromne znaczenie dla dalszego
postępowania wywołanego złożonym odwołaniem. Stanowi warunek formalny właściwego
rozpoznania sprawy przez Sąd i zbadania, czy stanowisko ZUS wyrażone w zaskarżonej
decyzji było prawidłowe.
Poza tym poniżej w punktach podaję Ci o czym musisz pamiętać wnosząc sprzeciw od
orzeczenia lekarza orzecznika ZUS:
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1)

sprzeciw powinieneś wnieść na piśmie (tak jak we wzorze), kierując go do komisji
lekarskiej Zakładu za pośrednictwem właściwego oddziału ZUS,

2)

składając sprzeciw na piśmie musisz mieć przygotowany jeden podpisany egzemplarz
(dla komisji lekarskiej ZUS), który możesz złożyć na dwa sposoby:
a) na dzienniku podawczym właściwego Oddziału ZUS (wtedy jednak warto mieć ze sobą
drugi egzemplarz, na którym możesz poprosić o potwierdzenie złożenia sprzeciwu),
b) wysłać listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

3) sprzeciw musisz wnieść w terminie 14-u dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia
lekarza orzecznika ZUS (odbierając odpis orzeczenia warto sobie zapisać dzień
odebrania),
4) gdy sprzeciw wniesiesz po terminie wymienionym w pkt. 3 komisja lekarska co do
zasady go nie rozpatrzy chyba, że zajdą uzasadnione okoliczności przemawiające za
przywróceniem terminu, a wtedy:
a) należy w treści sprzeciwu wskazać jakie okoliczności utrudniły wniesienie sprzeciwu
w terminie oraz złożyć osobny wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia
sprzeciwu,
b) ocena, czy wskazane okoliczności uzasadniają przywrócenie terminu, pozostawiona
jest uznaniu Zakładu,
c) w szczególności wskazuję się tutaj sytuację określoną w art. 477(9) § 3(1) Kodeksu
postępowania cywilnego, o której napisałem wyżej,
5)

komisja

lekarska

ZUS

orzeka

w

składzie

trzyosobowym większością głosów i dokonuje ponownej
oceny niezdolności do pracy i jej stopnia oraz ustala te same
okoliczności co lekarz orzecznik, czyli ustala:
a) datę powstania niezdolności do pracy,
b) trwałość lub przewidywany okresu niezdolności do
pracy,
c) związek przyczynowy niezdolności do pracy lub
śmierci z określonymi okolicznościami,
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d) trwałość lub przewidywany okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji,
e) celowość przekwalifikowania zawodowego,
6) członek komisji lekarskiej nie może być równocześnie lekarzem orzecznikiem i musi
spełniać następujące warunki (podobnie jak lekarz orzecznik): być specjalistą,
w szczególności w zakresie takich dziedzin medycyny, jak choroby wewnętrzne, chirurgia,
neurologia, psychiatria, medycyna pracy, medycyna społeczna, a nadto musi odbyć
przeszkolenie w zakresie ustalonym przez Prezesa Zakładu,
7) w postępowaniu przed komisją obowiązują te same zasady postępowania co przed
lekarzem orzecznikiem, czyli:
a)

komisja wydaje orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz
po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby,

b) komisja może, przed wydaniem orzeczenia, uzupełnić dokumentację dołączoną do
wniosku, w szczególności o opinie lekarza konsultanta lub psychologa albo o wyniki
badań dodatkowych lub obserwacji szpitalnej,
c)

komisja jest związana:
- decyzją organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie stwierdzenia choroby
zawodowej;
- ustaleniami starosty o braku możliwości przekwalifikowania zawodowego;
- orzeczeniem jednostek uprawnionych do oceny zdolności fizycznych i psychicznych
pracowników

zatrudnionych

na

stanowiskach

bezpośrednio

związanych

z prowadzeniem ruchu kolejowego,
d) komisja może orzec o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia
rehabilitacyjnego, jeżeli osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy
spełnia warunki wymagane do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego, określone
w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa,
e)

komisja orzeka o niezdolności do pracy lub o celowości przekwalifikowania
zawodowego jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie rehabilitacyjne nie spełnia
warunków wymaganych do uzyskania tego świadczenia,

8) organem nadzoru nad wykonywaniem orzecznictwa o niezdolności do pracy przez lekarzy
orzeczników i komisje lekarskie jest naczelny lekarz ZUS działający w Centrali ZUS
w Warszawie,
www.odwolanieoddecyzjizus.pl

5

www.kancelariars.pl

Krzysztof Bogusz
Wzór – Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

9) z kolei nadzór zwierzchni nad wykonywaniem orzecznictwa o niezdolności do pracy
sprawuje Prezes ZUS, który w ramach tej kompetencji może np. przeprowadzić kontrolę
prawidłowości i jednolitości stosowania zasad orzecznictwa o niezdolności pracy, udzielić
lekarzom orzecznikom i komisjom lekarskim wytycznych w zakresie stosowania zasad
orzecznictwa o niezdolności.
Ponadto warte wspomnienia jest, że niezależnie od Twojego prawa do zaskarżenia orzeczenia
lekarza orzecznika ZUS także Prezes Zakładu może zgłosić z własnej inicjatywy zarzut
wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. Ma na to 14
dni od dnia wydania orzeczenia. Przy czym o zgłoszeniu takiego zarzutu musisz być
niezwłocznie powiadomiony przez właściwy Oddział ZUS. A to dlatego, że orzeczenie
lekarza orzecznika ZUS, co do którego zgłoszono zarzut wadliwości, nie może stanowić
podstawy wydania decyzji. Taką moc będzie miało dopiero orzeczenie komisji lekarskiej.
Podobnie jak przy wniesieniu sprzeciwu od orzeczenia.
Na

koniec

proszę,

abyś

pamiętał,

że

przygotowany poniżej wzór jest tylko i aż
wzorem, bowiem z jednej strony dzięki temu
z większą swobodą samodzielnie sporządzisz
takie pismo, ale z drugiej strony w każdej
osobnej sprawie powinieneś je odpowiednio
zmodyfikować. To znaczy, że w zależności od
przedmiotu sprawy i stanu faktycznego z tym
związanego inna będzie treść każdego sprzeciwu.
Tak samo jak różna będzie treść uzasadnienia.
Raz bardziej, a raz mniej obszerna i oparta na
innym stanie faktycznym i prawnym. Mimo tego starałem się w uwagach zaznaczonych
kolorem czerwonym wskazać dosyć szerokie spektrum zastosowania przygotowanego wzoru.
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............................, ..................
(miejscowość)

(data)

...........................................
(ubezpieczony)

...........................................
(adres)

...........................................
(numer akt)

Do Komisji Lekarskiej ZUS
za pośrednictwem
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w .....................
........................................
........................................
(adres oddziału ZUS)

SPRZECIW
Niniejszym

wnoszę

sprzeciw

od

orzeczenia

lekarza

orzecznika

ZUS

z dnia ............................., numer akt ...................., w którym lekarz orzecznik nie stwierdził
mojej niezdolności do pracy.
Uzasadnienie
Zaskarżonym orzeczeniem z dnia ........................... lekarz orzecznik Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych ustalił brak mojej niezdolności do pracy. W uzasadnieniu lekarz
orzecznik podaje, iż .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(tutaj należy w skrócie opisać co podaje lekarz orzecznik ZUS w uzasadnieniu swojego orzeczenia)
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Z powyższym ustaleniem nie sposób się zgodzić, bowiem całkowicie rozbiega się
z załączonymi do wniosku dokumentami w postaci ....................................................................
......................................................................................................................................................,
które poddane zostały badaniu.
(tutaj należy wskazać dokumenty tj. karty informacyjne/wypisowe z leczenia szpitalnego, zaświadczenia o stanie
zdrowia i inne poddane badaniu przez lekarza orzecznika ZUS)

Stąd

wynikają

dla

mnie

zalecenia

dalszego

leczenia,

poddawania

się

kontroli

w poradni ..................... oraz stosowania środków farmakologicznych, co wespół świadczy, że
jestem osobą niezdolną do pracy. Nie bez znaczenia jest też okoliczność, iż muszę liczyć się
z postępem powikłań zdrowotnych i brak jest rokowań poprawy stanu zdrowia.
(to jest przykładowy wzór uzasadnienia)
(zamiast tego lub w uzupełnieniu można opisać inne okoliczności, które wynikają z treści dokumentów
załączonych do wniosku)

W związku z tym wnoszę o skierowanie mnie do właściwej Komisji Lekarskiej ZUS.

Załączniki:
1. ......................... (tutaj w kolejnych punktach należy wymienić dokładnie jakie załączniki załączane są do
sprzeciwu).

.................................................
(podpis)
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