Odwołanie od decyzji ZUS - odmowa renty.

znak: 180412/8920/2012/2151160317536/SER-12
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Kraków, 5 marca 2012 r.

Sąd Okręgowy
w Krakowie
Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
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odwołujący się:
Dariusz Matejko
ul. Szybka 32/98
30-698 Kraków
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za pośrednictwem:
Oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Inspektorat Kraków- Łagiewniki
w Krakowie
Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych
ul. Zakopiańska 33, 30-418 Kraków

ODWOŁANIE OD DECYZJI
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Niniejszym wnoszę odwołanie od decyzji ZUS z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie znak: 180412/8920/2012/2151160317536/SER-12 w przedmiocie odmowy
przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Wnoszę o zmianę tej decyzji poprzez ustalenie, że przysługuje mi prawo do
renty z tytułu niezdolności do pracy.

Uzasadnienie

Se

ZUS Oddział w Krakowie w 14 marca 2012 r. w sprawie znak:
180412/8920/2012/2151160317536/SER-12 wydał decyzję, którą odmówił mi prawa
do renty z tytułu niezdolności do pracy.
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Odwołanie od decyzji ZUS - odmowa renty.
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Nie zgadzam się z decyzją ZUS. Uważam, że ZUS nieprawidłowo ustalił, że
nie jestem osobą niezdolną do pracy.
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W mojej sprawie lekarz orzecznik ZUS orzekł w orzeczeniu z dnia 1 lutego
2012 r., iż nie jestem osobą całkowicie niezdolną do pracy. To orzeczenie, po moim
sprzeciwie, zostało utrzymane w mocy przez Komisję Lekarską ZUS , która także
stwierdziła, w orzeczeniu z dnia 7 marca 2012 r., że nie jestem niezdolny do pracy.
Moim zdaniem orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS i Komisji Lekarskiej ZUS
są nieprawidłowe i stoją w sprzeczności z rzeczywistym stanem rzeczy.
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Moje schorzenia powodują, że nie jestem w stanie wykonywać pracy. Jestem
osobą niezdolną do pracy. Schorzenia na jakie cierpię powodują, że nie jestem w
stanie spełniać ról społecznych. Nie można w moim przypadku mówić, iż mogę
wykonywać pracę zgodną z moim wykształceniem (wykształcenie średnie, bez
matury) i moim doświadczeniem zawodowym (pracowałem wyłącznie fizycznie).
W moim przypadku stan faktyczny jest taki, że stan mojego zdrowia w
ostatnim czasie znacznie się pogorszył i nie rokuje poprawy.
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Niezdolność do pracy, w moim wypadku, wynika z takich schorzeń jak:
bezdech senny, ciężka astma oskrzelowa, nadciśnienie tętnicze, żylaki wraz z
opuchlizną, schorzenia kręgosłupa lędźwiowego. Moim zdaniem, każde z tych
schorzeń gdyby występowało jednostkowo to w moim przypadku, mogłoby być
samoistną podstawą uznania mnie za osobę niezdolną do pracy.
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Podkreślę, że orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS i Komisji Lekarskiej ZUS
stoją w jaskrawej sprzeczności z dostarczoną przeze mnie bogatą dokumentacją
medyczną oraz są w sprzeczności z ustaleń specjalistów prowadzących moje
leczenie, a którzy mają najlepszą wiedzę odnośnie mojego stanu zdrowia.
Schorzenia, które powodują, że jestem osobą niezdolną do pracy, a to z kolei
powoduje, że renta z tytułu niezdolności do pracy powinna mi zostać przyznana.
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Wnoszę o powołanie w sprawie odpowiednich biegłych w celu obecny mojej
niezdolności do pracy.
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Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.
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