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Żeby otrzymać rentę z ZUS, należy 
najpierw pobrać formularz odpowied-
niegowniosku, który dostępny jest w 
każdym oddziale ZUS lub na stronie 

www.zus.pl

Należy wypełnić wniosek i zgroma-
dzić wszystkie załączniki, a przede 
wszystkimdokumenty medyczne 
wraz z niezbędnym zaświadcze-
niem o stanie zdrowia wystawio-
nym na druku OL-9 przez lekarza 

prowadzącego.

Wypełniony wniosek składa się 
w najbliższym do miejsca zamiesz-
kania oddziale ZUS, na sali obsługi 
klienta lub może on zostać wysłany 

na adres ZUS pocztą, listem 
poleconym.

Po złożonym sprzeciwie, ZUS doręczy wezwanie 
na kolejne badanie, ale tym razem przed komisją 
lekarską ZUS, która, podobnie jak lekarz orzecz-
nik ZUS, sporządzi orzeczenie i albo wyda doku-
ment orzeczenia od razu po badaniu, albo prześle 
go pocztą na wskazany adres do korespondencji.

Na podstawie orzeczenia komisji 
lekarskiej ZUS wydana zostanie 

decyzja o odmowie
przyznania lub o przyznaniu prawa 

do renty.

Jeśli orzeczenie jest korzystne, a na jego podsta-
wie ZUS przyzna prawo do renty, wypłacane 

będzie świadczenie wraz z wyrównaniem za czas 
od dnia złożenia wniosku. Jeśli zaś orzeczenie 
jest niekorzystne – lekarz orzecznik ustali np., 

że nie jest się niezdolnym do pracy, to w terminie 
14-u dni od dnia doręczenia orzeczenia można

złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS.

ZUS, w odpowiedzi, doręczy we-
zwanie na badanie przez lekarza 
orzecznika ZUS, który sporządzi 

orzeczenie i albo od razu po bada-
niu wręczy dokument orzeczenia 

pacjentowi, albo prześle pocztą na 
wskazany adres do korespondencji.
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Jeżeli decyzja ZUS jest korzystna, wypłaca-
ne będzie świadczenie wraz z wyrównaniem
za czas od dnia złożenia wniosku. Jeśli decy-

zja nie jest korzystna, to w terminie
miesiąca od dnia doręczenia decyzji 

(UWAGA: ZUS może przesłać decyzję 
listem zwykłym) można złożyć odwołanie 

do Sądu właściwego według swojego 
miejsca zamieszkania.

Następnie biegły sądowy lub Sąd prześle 
wezwanie na badanie, tj. poinformuje o
dniu, godzinie i miejscu wyznaczonego 

badania przez biegłego sądowego, który
niezależnie od ZUS oceni stan zdrowia 
odwołującego (UWAGA: biegli sądowi 
nie są  lekarzami orzecznikami ZUS; są 

wpisani na listy biegłych sądowych, które 
prowadzą Sądy Okręgowe w Polsce).

Po przeprowadzonym badaniu, 
biegły sądowy sporządza opinię 

na piśmie w terminie
wyznaczonym przez Sąd, którą 

następnie wysyła do Sądu.

Po opublikowaniu wyroku każda 
ze stron, czyli odwołujący i ZUS, 
może w terminie 7- u dni złożyć 
wniosek o sporządzenie i dorę-

czenie uzasadnienia wyroku.

Odwołanie od decyzji składa się 
na piśmie do Sądu za pośrednic-
twem ZUS, który ma 30 dni na 
przekazanie odwołania i całych 

akt sprawy do Sądu.

Sąd w pierwszej korespondencji do odwo-
łującego prześle odpowiedź ZUS na

odwołanie oraz postanowienie o dopusz-
czeniu dowodu z opinii biegłych sądowych.
Biegłymi w sprawie o rentę będą lekarze o 

specjalizacji odpowiedniej do schorzeń
odwołującego (np. dermatolog, alergolog, 

psycholog, endokrynolog, psychiatra).

Sąd po otrzymaniu opinii od biegłego sądo-
wego, przesyła odpis opinii do odwołujące-

go i do ZUS oraz w dodatkowym piśmie 
wyznacza termin na ustosunkowanie się do 
opinii (zazwyczaj termin ten wynosi 7 do 14 

dni).

Po zebraniu wszystkich opinii biegłych sądo-
wych, Sąd na ich podstawie wydaje wyrok. 
W razie korzystnych opinii, Sąd wyrokiem 

zmienia decyzję ZUS na korzyść 
i przyznaje prawo do renty. Jeśli opinie są 

niekorzystne, Sąd wyrokiem oddala
odwołanie.

Jeżeli opinia jest korzystna dla odwołującego, Sąd może zmie-
nić decyzję ZUS na korzyść odwołującego i przyznać prawo do 
renty. (UWAGA: Sąd w trakcie postępowania może dopuścić 

więcej niż jedną opinię biegłego sądowego lub wzywać
biegłych do sporządzenia opinii uzupełniających).
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Sąd przesyła pisemne uzasadnie-
nie pocztą. Od dnia doręczenia 

uzasadnienia, obowiązuje termin 
14-u dni na złożenie apelacji do 

Sądu II instancji.
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Apelację składa się do Sądu II 
instancji za pośrednictwem Sądu 
I instancji, który całe akta prze-

każe do wskazanego Sądu II 
instancji.

18

13 12

Sąd II instancji prowadzi postępowanie dowodowe. Sąd może też dopu-
ścić dowód z opinii biegłego, ale trzeba o to zawnioskować w apelacji 
(UWAGA: Sąd II instancji jest też sądem merytorycznym, ale postępo-
wanie dowodowe prowadzi w ograniczonym zakresie i nowe wnioski 
dowodowe przyjmuje tylko w sytuacji, gdy nie było możliwości ich 

powołania przed Sądem I instancji).

Wyrok Sądu II instancji zazwyczaj kończy prawomocnie 
postępowanie w sprawie, to znaczy zmienia zaskarżony 
wyrok na korzystny lub oddala apelację. Sąd II instancji
może też uchylić wyrok i przekazać sprawę do ponow-

nego rozpoznania Sądowi I instancji.

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS W SPRAWIE O RENTĘ

20 19


