Lublin, XX/XX/XX roku.
Sąd Rejonowy
w Lublinie
Za pośrednictwem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Lublinie
Odwołujący się:
Kazimierz Kazimierczak
Ul. XXXXXXXXXXXX
XX-XXX Lublin
Znak sprawy: XXX/XXX/XXX

Odwołanie od decyzji ZUS z dnia XX/XX/XX, znak sprawy XXX/XXX/XXX Oddział w Lublinie o
odmowie prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Zaskarżam w całości powyższą decyzję i wnoszę o:
-zmianę zaskarżonej decyzji i uwzględnienie wniosku o przyznanie prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu
sprawowania opieki na dzieckiem za okres od XX/XX/XX r. do dnia XX/XX/XX roku.
Uzasadnienie
Odwołujący się jest pracownikiem przedsiębiorcy XXXXXXXXXX i podlega obowiązkowo ubezpieczeniu
chorobowemu. Płatnikiem zasiłku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zaskarżoną decyzją odmówił
wypłaty zasiłku odwołującemu się.
Odmowa wypłaty świadczenia jest krzywdzącą, i niezgodną z prawem .
Syn odwołującego się - Karol, urodzony dnia XX/XX/XX r. uczęszcza do drugiej klasy szkoły podstawowej
nr X, przy ul. XXXXXX w Lublinie.
dowód:
-skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
- zaświadczenie ze szkoły

W dniach od X do X XXXXXX r. szkoła została niespodziewanie zamknięta z powodu pożaru. Dziecko
odwołującego się musiało pozostać w domu i istniała potrzeba sprawowania nad nim osobistej opieki. Żona
Odwołującego się zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu jako pielęgniarka w szpitalu przy ul.
XXXXXXX w Lublinie i w zaistniałej sytuacji odwołujący się musiał sprawować osobistą opiekę nad
synem.
dowód: zaświadczenie o zatrudnieniu żony

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmowę wypłaty zasiłku opiekuńczego uzasadnił brakiem odpowiedniego
zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego jej niespodziewane zamknięcie w spornym okresie. Ponadto w
uzasadnieniu zaskarżonej decyzji podano także, że opiekę nad dzieckiem powinna przede wszystkim w
takiej sytuacji sprawować matka.
Uważam, że wydając zaskarżoną decyzję, organ rentowy naruszył przepisy dotyczące zasad przyznawania
zasiłku opiekuńczego. Dlatego wnoszę o zmianę tej decyzji i przyznanie mi prawa do żądanego zasiłku za
cały okres sprawowania osobistej opieki nad synem.

………………………………………
(własnoręczny podpis odwołującego się)
Załączniki:
1) odpis odwołania,
2) zaświadczenie o zatrudnieniu,
3) zaświadczenie ze szkoły

opr. mgr Agnieszka Kołudzka

