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

(data)

Sąd Okręgowy w .............................
Wydział Ubezpieczeń Społecznych
ul. ......................................................
lub

Sąd Rejonowy w ..............................
Wydział Ubezpieczeń Społecznych
ul. ......................................................*
Ubezpieczony: ...........................................................
...........................................................
...........................................................
(imię i nazwisko, ewentualnie adres i PESEL)

**

Organ rentowy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w ........................................
..........................................................
..........................................................
(ewentualnie adres oddziału ZUS)

**

Sygn. akt ................**
WNIOSEK
O DORĘCZENIE WYROKU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Działając w imieniu własnym wnoszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego
w niniejszej sprawie w dniu ...........................*** oraz doręczenie wyroku wraz
z uzasadnieniem.
.................................................
(podpis)
www.odwolanieoddecyzjizus.pl

www.kancelariars.pl
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* Zgodnie z art. 477(8) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego co do zasady do właściwości sądów okręgowych
należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Wyjątkiem są sprawy, dla których zastrzeżona jest
właściwość sądów rejonowych, a to:
1. o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz
o dodatki do zasiłku rodzinnego;
2. o świadczenie rehabilitacyjne;
3. o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, 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;
5. o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.
Stąd wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem należy złożyć
albo do sądu rejonowego – jeżeli przedmiotem sprawy było jedno ze świadczeń wymienionych w pkt 1-5 – albo
do sądu okręgowego w pozostałych sprawach.

**

Zgodnie z art. 126 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem
w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli
ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt.

*** Zgodnie z art. 328 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie
strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Żądanie spóźnione sąd odrzuci
na posiedzeniu niejawnym. Nadto Sąd sporządzi uzasadnienie wyroku również wówczas, gdy wyrok zostanie
zaskarżony w ustawowym terminie.
Co do ogłoszenia wyroku, to zgodnie z art. 326 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego następuje to po
zamknięciu rozprawy i co do zasady powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym ją zamknięto (patrz też art.
316 kpc). Jednak wyjątkowo sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku tylko jeden raz na czas do dwóch tygodni
(np. w sprawie zawiłej). Ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu jawnym, a nieobecność stron nie
wstrzymuje ogłoszenia.
Z kolei termin zaskarżenia wyroku, czyli wniesienia apelacji, wynosi dwa tygodnie od doręczenia stronie
skarżącej wyroku wraz z uzasadnieniem (art. 369 kpc).
O powyższym zgodnie z art. 327 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego przewodniczący udzieli wskazówek
stronie działającej bez np. adwokata lub radcy prawnego.
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