………., dnia ………. r.
Sąd Okręgowy
Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
za pośrednictwem:
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oddziału w ……….
ul. ……….
……….
Ubezpieczony:

…………………
ul. ……….
……….
PESEL ……….

Organ rentowy:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w ……….
ul. ……….
……….

ODWOŁANIE
OD DECYZJI ODMOWNEJ Z DNIA……….R., ZNAK: ……….
Działając w imieniu własnym, wnoszę odwołanie od decyzji odmownej z dnia ………. r.,
doręczonej przesyłką nierejestrowaną w dniu……….r., wydanej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych Oddział w ………. (znak ……….) i wnoszę o zmianę zaskarżonej decyzji i
przyznanie wnioskodawcy prawa do emerytury pomostowej poczynając od dnia ………..
Ponadto wnoszę o:
1. przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków:
a) ………. ………. (adres do doręczeń: ……….),
b) ………. ………. (adres do doręczeń: ……….),
c) ………. ………. (adres do doręczeń: ……….).,
na okoliczności: wykonywania przez Ubezpieczonego stale i w pełnym wymiarze czasu
pracy w warunkach szczególnych w ……….w okresie od ………. do ………..
2. przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do niniejszego odwołania,
3. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron z ograniczeniem do Ubezpieczonego na
okoliczności wykonywania przez Ubezpieczonego stale i w pełnym wymiarze czasu
pracy w warunkach szczególnych w ……….w okresie od ……….do ………..
4. zasądzenie od Organu na rzecz Ubezpieczonego, kosztów procesu.

UZASADNIENIE
1) Decyzją z dnia ……….r. Organ odmówił Ubezpieczonemu przyznania prawa do
emerytury pomostowej. W uzasadnieniu Organ wskazał, że Ubezpieczony nie
udowodnił okresu pracy w warunkach szczególnych wynoszącego co najmniej 15 lat.
2) Ubezpieczony legitymuje się okresem składkowym i nieskładkowym ………., osiągnął
obniżony wiek emerytalny, tj. 60 lat, w dniu ………., urodził się po dniu 31 grudnia
1948 r. i nastąpiło rozwiązanie z nim stosunku pracy. Ubezpieczony przed dniem 1
stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust.
1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych lub art. 32 i 22 ustawy emerytalnej, a po dniu
31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.
3) Organ uznał za pracę wykonywaną w warunkach szczególnych okresy od ………. do
……….– łącznie X lat, X miesiące i X dni.
4) Organ nie uznał okresu od ……….do ………. świadczenia pracy w warunkach
szczególnych w ………. z uwagi na to, że……….……….……….……….
5) Ubezpieczony spełnia pozostałe warunki do przyznania prawa do emerytury
pomostowej.
dowód:

decyzja ZUS, świadectwo wykonywania pracy w szczególnym
charakterze z ……….

6) Wbrew twierdzeniom Organu, Ubezpieczony legitymuje się ponad 15-letnim stażem
pracy w warunkach szczególnych, a dokładniej Ubezpieczony przepracował w takich
warunkach ………. lat. Pomimo tego Organ odmówił mu prawa do emerytury
pomostowej z uwagi na fakt, że ……….……….………..
7) W ocenie Ubezpieczonego zaskarżona decyzja jest wadliwa i powinna zostać
zmieniona.
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……
….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…
…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
8) W konsekwencji Organ powinien zaliczyć Ubezpieczonemu ponad 15 lat pracy w
szczególnych warunkach, co oznacza, że Ubezpieczony spełnia ustawowe kryteria do
przyznania emerytury pomostowej w terminie wynikającym z przepisów prawa.
9) Jednocześnie do przyznania prawa do emerytury pomostowej dochodzi od dnia
spełnienia ostatniego z warunków determinujących ustalenie prawa do tego
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świadczenia, w niniejszej sprawie – od osiągnięcia wymaganego wieku 60 lat – co miało
miejsce w dniu ……….
W związku z powyższym wnoszę jak w osnowie odwołania.

Załączniki:
1. dokumenty wymienione w treści odwołania,
2. odpis odwołania.
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