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___________________
(miejscowość, data)

Do:

Sądu Okręgowego/Rejonowego w
____________________________
Wydział Ubezpieczeń Społecznych
Ul. _________________________
_ - __ _______________________
(adres)

Odwołujący:

(imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania)

Organ rentowy:

(Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w ___________ oraz adres)

Sygn. akt:1
Zarzuty do opinii biegłego sądowego specjalisty___________2, dr n. med.
___________
z dnia ____________, doręczonej w dniu ____________

Działając imieniem własnym, niniejszym:
I. podnoszę zarzuty do opinii biegłego sądowego dr n. med. _______________specjalisty
_________________________, dotyczącej________________3.
1 Sygnatura akt powinien znajdować się na pierwszej stronie opinii i w każdym piśmie otrzymanym z Sądu.
2 W zależności od specjalności biegłego proszę wpisać np. psychologa, psychiatry, neurologa.
3W zależności czego sprawa dotyczy, proszę wpisać np. ustalenia całkowitej (częściowej) niezdolności do pracy.
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II. jednocześnie wnoszę o:
wezwanie biegłego do uzupełnienia przedmiotowej opinii;

Lub
- wyłączenie biegłego dr n. med. ___________________, z powodu braku obiektywizmu
biegłego, a tym samym naruszenie zasady sumienności i bezstronności biegłego i pominięcie
opinii przez niego wydanej

- wyznaczenie przez tut. Sąd nowego biegłego z zakresu ____________, a następnie
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii sporządzonej przez w/w biegłego 4
Na okoliczność ustalenia, że ____________________________________________________ 5;

UZASADNIENIE
W dniu _______ biegły lekarz sądowy dr n. med. ______________ specjalista z zakresu
___________wydał opinię, w której to _____________________ 6.

Z powyższą opinią nie mogę się zgodzić / powyższa opinia jest niekompletna, dlatego też
niezbędnym jest wezwanie biegłego do uzupełnienia przedmiotowej opinii.
(W tym miejscu należy dokładnie opisać jakie wnioski wyciągnął biegły, i dlaczego się
Państwo z nimi nie zgadzają, powołując na tę okoliczność wszelkie twierdzenia i dowody.
Jeżeli uważają Państwo, że biegły jest nieobiektywny i wnoszą Państwo o jego wyłączenie
i powołanie w jego miejsce innego biegłego należy przywołać wszelkie okoliczności
uzasadniające przedmiotowe żądanie. W przypadku, gdy opinia wymaga uzupełnienia
można wskazać dodatkowe pytania, na które powinien odpowiedzieć biegły7.

4 Zamiast żądać wezwania biegłego do sporządzenia opinii uzupełniającej, w przypadku, gdy sporządzona
opinia jest np. nierzetelna, bezstronna - można żądać wyłączenia biegłego i powołanie w jego miejsce innego
biegłego.
5 W zależności od tego, czego sprawa dotyczy wpisujemy, np. Odwołujący spełnia przesłanki uprawniającego
do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.
6 W tym miejscu należy wskazać, jakie wnioski wyciągnął biegły, np. że Odwołujący nie jest niezdolny do pracy,
Odwołujący jest częściowo (całkowicie) niezdolny do pracy od __________.
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W uzasadnieniu zarzutów do opinii biegłego w przedmiocie ustalenia prawa do renty z
tytułu niezdolności warto również opisać swoje kwalifikacje formalne, jaki i rzeczywiste. 8

Mając powyższe na uwadze powyższe okoliczności wnoszę o wyłącznie biegłego / wezwanie
biegłego do uzupełnienia przedmiotowej opinii.

Z poważaniem,

Załączniki:9

7 Przykłady pytań: Czy biegły wziął pod uwagę fakt, że Odwołujący wcześniej pobierał rentę z tytułu
niezdolności do pracy?
Czy biegły zgadza się z zasadnością przyznania Odwołującemu renty z tytułu niezdolności do pracy za
okres wcześniejszy?
Na czym polega poprawa stanu zdrowia Odwołującego i kiedy miała ona miejsce skoro obecnie zdaniem
ZUS i biegłego nie ma podstaw do uznania Odwołującego za niezdolnego do pracy?
8 To czy Odwołujący jest niezdolny do pracy zależy tak naprawdę od jego kwalifikacji, przy czym dużo większe
znaczenie przy ustalaniu prawa do renty mają kwalifikację rzeczywiste. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, że
w rzeczywistości Odwołujący jest zdolny do wykonywania niektórych prac, jednakże nie odpowiadają one w
żadnym zakresie jego kwalifikacjom, w związku z tym Odwołującemu przysługuje prawa do renty z tytułu
niezdolności do pracy.
9 Należy wymienić wszystkie dowody załączone do pisma.
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