Krzysztof Bogusz
Wzór odwołania do Wojewódzkiego Zespołu
do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
............................, ..................
(miejscowość)

(data)

...........................................
(imię i nazwisko)

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

...........................................
(PESEL)

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

Do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w …..............................
(miejscowość)

za pośrednictwem
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w ....................................
........................................
........................................
(dokładny adres)

ODWOŁANIE
Niniejszym wnoszę odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
z dnia ............................., numer akt ...................., w którym ….................................................
(należy podać jaka jest treść orzeczenia; przykładowo koniec zdania będzie brzmiał:
„(...), w którym nie zaliczono mnie do żadnego stopnia niepełnosprawności”)

Uzasadnienie *
W zaskarżonym orzeczeniu z dnia ........................... skład orzekający stwierdził, iż ….
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(tutaj należy w skrócie opisać co znajduje się w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia; np.:
„(...), iż na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, a także badań i wywiadów przeprowadzonych przez
członków składu orzekającego, nie ma podstaw do uznania mnie za osobę niepełnosprawną.”)

Z powyższym ustaleniem nie sposób się zgodzić, stąd niniejsze odwołanie jest
w pełni uzasadnione.
Przede wszystkim należy zauważyć, iż ustalenie składu orzekającego całkowicie
rozbiega się z dokumentacją medyczną, która znajduje się w aktach. Otóż, z dokumentów
wynika, że obecnie zmuszony jestem poddawać się nieustannej kontroli w poradni
…....................... (wskazać jakiej) oraz kontynuować leczenie w poradni ….......................
www.odwolanieoddecyzjizus.pl

www.kancelariars.pl

Krzysztof Bogusz
Wzór odwołania do Wojewódzkiego Zespołu
do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
(wskazać jakiej).

Na domiar tego leczę się w poradni ….... (wskazać jakiej) oraz jestem poddany
ciągłemu leczeniu farmakologicznemu (można wskazać jakie leki się zażywa) . Powyższe jasno
wynika z …................... (należy wskazać dokumenty z podaniem ich daty sporządzenia) , które zostały
wraz z wnioskiem przedłożone do akt sprawy. Na poparcie powyższego dodatkowo
przedkładam …............... (wskazać jaki dokument z podaniem daty sporządzenia), z którego można
wyczytać, iż …................ (należy opisać wskazania lub zalecenia wynikające z nowych dokumentów).
Innymi słowy, występujące u mnie schorzenia - …............................... (należy wymienić jakie) –
nie dają się pogodzić z rozstrzygnięciem zawartym w zaskarżonym orzeczeniu.
Nadto, ustalenie składu orzekającego jest wątpliwe w porównaniu do bezpośredniego
badania i przeprowadzonych wywiadów przez członków składu orzekającego. Mianowicie, ...
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
(należy opisać jak przebiegało badanie, co z tego wynika i ewentualnie porównać z przedłożonymi do akt
dokumentami).

Tak więc mając powyższe na uwadze zasadnym jest uznanie mnie za osobę
niepełnosprawną, bowiem występujące schorzenia, wbrew wyrażonemu stanowisku
w zaskarżonym orzeczeniu, powodują trwałą lub co najmniej okresową niezdolność do
wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności
organizmu, a w szczególności niezdolność do pracy.
W związku z tym wnoszę odwołanie od wskazanego w petitum orzeczenia.
Załączniki:
- ….............,
- …..............

(tutaj należy wymienić ewentualne dodatkowe dokumenty, które dotychczas nie zostały przedłożone akt sprawy,
a zostały wymienione w treści uzasadnienia).

Z poważaniem
.......................

*

to jest przykładowy wzór uzasadnienia; zamiast tego lub w uzupełnieniu można opisać
inne okoliczności, które wynikają z treści dokumentów załączonych do wniosku.
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