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ODWOŁANIE 

 

Zaskarżam w całości decyzję ZUS Oddział w Gdańsku z dnia 15.12.2019 r. (doręczona 

04.01.2020r.) odmawiającą mi świadczenia rehabilitacyjnego i wnoszę o jej zmianę i przyznanie 

mi świadczenia rehabilitacyjnego na okres dalszych 6 miesięcy z uwagi na to, iż nadal pozostaję 

niezdolny do pracy. 

 

Ponadto wnoszę o: 

1) przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność stanu mojego zdrowia, 

a w szczególności stwierdzenia, czy aktualnie pozostaję niezdolny do pracy. 

2) zwolnienie mnie z kosztów sądowych w całości. 

 

Uzasadnienie 

 

Decyzją z dnia 15.12.2019 r. ZUS O/Gdańsk odmówił mi prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. 

Decyzję tę oparto na orzeczeniu lekarza orzecznika z dnia 20.11.2019 r. i orzeczeniu komisji 

lekarskiej z dnia 11.12.2019 r. 

 



W mojej ocenie orzeczenia lekarskie nie określają w sposób prawidłowy mojego aktualnego stanu 

zdrowia. W aktach sprawy prowadzonej przez ZUS znajdują się m.in. dokumenty lekarskie 

potwierdzające, iż z uwagi na aktualny stan zdrowia nie mogę podjąć zatrudnienia, wydane przez 

lekarza medycyny pracy. Aktualnie więc nie mogę zostać dopuszczony do pracy, a z drugiej 

strony ZUS odmawia mi przyznania świadczenia rehabilitacyjnego. 

dowód: orzeczenie lekarskie nr 557/2019z dnia 26.11.2019 r. (w aktach sprawy). 

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2015 r., II UK 118/14 niezdolność do 

pracy jako przesłanka nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego musi dotyczyć pracy 

(stanowiska), w zakresie której uprzednio została orzeczona niezdolność do pracy, a nie zdolność 

do jakiejkolwiek innej pracy. 

 

W ramach prewencji rentowej zostałem skierowany na leczenie, jednakże pomimo jego 

zakończenia do dnia dzisiejszego mój stan zdrowia nie powrócił do stanu, który umożliwiałby mi 

powrót do poprzednio wykonywanej pracy. Nadal utrzymują się u mnie te dolegliwości, które były 

podstawą do skierowania mnie na leczenie, tj. uporczywe bóle kręgosłupa szyjnego, lędźwiowego, 

piersiowego w przebiegu wielopoziomowych zmian zwyrodnieniowych i przeciążeniowych 

z przepuklinami j. miażdżystych. 

 

W związku z powyższym, wnoszę o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lekarza 

odpowiedniej specjalności na okoliczność stwierdzenia, czy aktualnie pozostaję zdolny do pracy, 

z zastrzeżeniem, iż sąd nie znajdzie podstaw do stwierdzenia tej okoliczności na podstawie 

zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej. 

 

Wnoszę również o zwolnienie mnie z kosztów sądowych w całości, w tym z konieczności 

ponoszenia ewentualnych kosztów opinii biegłego. Aktualnie nie posiadam żadnych dochodów, ani 

nie mam żadnych oszczędności, które pozwoliłyby mi ponieść te koszty choćby w części - 

w załączeniu stosowne oświadczenie. 

 

 

Eugeniusz Stępień 

 

Załączniki: 

- odpis odwołania. 

- oświadczenie o stanie majątkowym. 


