
_______________ , __________2017 r. 

 

SĄD OKRĘGOWY  

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych  

w Warszawie  

ul. Płocka 9  

01-231 Warszawa        

Powód (odwołujący[ca] się):  

___________________  

__-___ _____________  

ul. _________________ 

PESEL:  _____________ 

 

Pozwany:  

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji  

ul. Pawlińskiego 17/21,   

02-106 Warszawa.  

 

WNIOSEK  

o nadanie biegu odwołaniu 

 

Na podstawie art. 4779 § 1 i 3 k.p.c., proszę o nadanie dalszego biegu odwołaniu od 

decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, z dnia ___________2017 r., 

nr ewid. KRW/KRI __________/____, doręczonej mi w dniu ____________2017 r.,  

w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości mojej emerytury/renty. 

 

UZASADNIENIE 

 

Termin do złożenia odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego 

MSWiA, z dnia _____________ 2017 r., nr ewid. KRW/KRI _____________/___, 

wydanej w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości mojej emerytury, upłynął w dniu 

______________ 2017 r. Niestety, nie złożyłem(am) odwołania od ww. decyzji w 

ustawowym terminie 1 miesiąca. Powody tego są następujące: ___________________ 
[tu podać obiektywne powody przekroczenia ww. terminu, w zależności od sytuacji:  np. chorobę 
skarżącego (potwierdzoną zaświadczeniami lekarskimi), chorobę osoby bliskiej (jw.), pobyt za 
granica czy też pobyt poza miejscem zamieszkania (potwierdzony odpowiednimi dokumentami), 

nieznajomość prawa, nieporadność wynikająca ze stanu zdrowia, itp.]. 

Przykładowa treść:  

Jestem osobą w podeszłym wieku (samotną), która ma poważne kłopoty z własnym 

zdrowiem. Prawdą jest, że pokwitowałem(am) odbiór listu poleconego zawierającego ww. 

decyzję Dyrektora ZER MSWiA, ale sądziłem(am), że jest to zwykła korespondencja z 

organu emerytalnego dotycząca waloryzacji mojej emerytury (renty), nie mająca dla 

mnie zasadniczego znaczenia. Dlatego też z powodu codziennych trosk nie 

zapoznałam(am) się z treścią tego listu. Zrobiłem(am) to znacznie później i dopiero 

wtedy zauważyłem(am) znaczenie tej przesyłki, która jest dla mnie całkowitym 

zaskoczeniem i której nie rozumiem. Podjąłem(am) wówczas starania w celu 

bezzwłocznego przygotowania odwołania od decyzji Dyrektora ZER MSWiA, w czym  

pomagały mi inne osoby. We własnym zakresie, nie byłbym (byłabym) w stanie tego 

zrobić.  
 
Mając na uwadze podane przeze mnie okoliczności uchybienia terminowi do złożenia odwołania, 
bardzo proszę o uwzględnienie mojego wniosku.   

 

 

_________________________________ 
                           Podpis odwołującego(ej) się 


