
 

www.kancelariaradcowska.eu  
1 z 8 § 

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI  ZUS  W SPRAWIE PRZYZNANIA PRAWA DO EMERYTURY  

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ PRZYKŁAD ODWOŁANIA  

 
 
 
AUTORKI OPRACOWANIA 
radca prawny Kamila Bukowska  
radca prawny Kinga Klonowska  

 
Spis treści 

AUTORKI OPRACOWANIA .................................................................................................................................................................................................................................... 1 

JAKIE  ŚROD KI  MOŻ NA PO D JĄĆ  W SYTU ACJ I  OD MO WY WYPŁATY  ŚWI ADCZE N I A  E MERYTAL NEGO CZY  TE Ż I NNYCH NIEPR AWI D ŁO WOŚCI  DOTYCZ ĄCY CH DE CYZJ I  

W SPR AWIE  EMERYTURY ? ............................................................................................................................................................................................................................ 2 

A. W JAKICH SYTUACJACH MOŻEMY WNIEŚĆ ODWOŁANIE? .............................................................................................................................................................................. 2 

B. W JAKIM TERMINIE WNOSIMY ODWOŁANIE?............................................................................................................................................................................................. 2 

C. GDZIE I W JAKI SPOSÓB WNOSIMY ODWOŁANIE? ........................................................................................................................................................................................ 3 

D. DLACZEGO KIERUJEMY ODWOŁANIE DO SĄDU  ZA POŚREDNICTWEM ZUS? ..................................................................................................................................................... 3 

E. CO WARTO WSKAZAĆ W ODWOŁANIU? .................................................................................................................................................................................................... 3 

PRZYKŁ AD O DWO ŁANI A O D  DE CYZJ I  ZUS  OD MAWI AJ ĄCEJ  PRAW A D O E MERYTU RY  ................................................................................................................................ 5 

PRZYDAT NE PR ZEPI SY  –  W YCIĄG  ................................................................................................................................................................................................................. 7 

WŁASNO ŚĆ I NTELEKTU AL NA  I  Z ASTRZEŻE NI A PR AW N E  ............................................................................................................................................................................. 8 

 
 



 

www.kancelariaradcowska.eu  
2 z 8 § 

 

JAKIE ŚRODKI MOŻNA PODJĄĆ W SYTUACJI  ODMO WY 

WYPŁATY ŚWIADCZENIA EMERYTALNEGO CZY TEŻ INNYCH 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOTYCZĄCYCH DECYZJI  W SPRAWIE 

EMERYTURY? 

Omawiając prawo do odwołania na gruncie krajowych przepisów, gdy w Polsce 
ZUS odmówi nam ostatecznie prawa do świadczenia emerytalnego, przysługuje 
nam prawo odwołania się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.  
Prawo do odwołania należy rozróżnić od prawa do ponownego rozpatrzenia 
decyzji, które przysługuje wtedy, gdy prawa do emerytury/renty są naruszone w 
wyniku wzajemnego oddziaływania decyzji organów z różnych krajów o przyznaniu 
praw do emerytury/renty (patrz pytanie VII poniżej).  

a. W JAKICH SYTUACJACH MOŻEMY WNIEŚĆ ODWOŁANIE? 

Prawo wniesienia odwołania przysługuje nam także, gdy decyzja ZUS o przyznaniu 
nam emerytury jest w naszej ocenie dotknięta błędami, np. ZUS nieprawidłowo 
wyliczył nam wysokość emerytury, czy też przyznał nam ją począwszy od złej daty.  
Odwołanie do Sądu wnosimy dopiero w przypadku wydania przez ZUS decyzji nam 
nieodpowiadającej (np. jeśli emerytury nam nie przyznano lub przyznano nam  
emeryturę  w naszym odczuciu zbyt niską).  
Odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie 2 
miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie. 
Uwaga: Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji 
odmawiającej przyznania takiego świadczenia, nie przysługuje odwołanie. Możliwe 
jest natomiast wniesienie wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez 
ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od 
decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego (nie jest w tym 
opracowaniu omawiany wniosek składany w takim trybie) 

b. W JAKIM TERMINIE WNOSIMY ODWOŁANIE? 

Odwołanie należy wnieść w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji ZUS.  
Miesiąc nie musi być równy trzydziestu dniom.  
Jeśli decyzja byłaby doręczona w dniu 29 lutego 2016 r. to termin na wniesienie 
odwołania upłynie 29 marca 2016 r. czyli po 28 dniach.  
Fakt, że w trakcie biegu terminu przypadają dni ustawowo wolne od pracy, nie 
wpływa na termin. Czyli, jeśli w trakcie biegu miesiąca na wniesienie odwołania 
przypada np. Boże Narodzenie to termin ulega przedłużeniu tylko jeśli dzień taki 
wypadałby w ostatni dzień terminu. Gdyby ostatni dzień terminu przypadł w dzień 
ustawowo wolny od pracy, wówczas odwołanie można byłoby wnieść następnego 
dnia. 
Dniem ustawowo wolnym od pracy są: 

 niedziele 
 1 stycznia - Nowy Rok, 
 6 stycznia - Święto Trzech Króli, 
 pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 
 drugi dzień Wielkiej Nocy, 
 1 maja - Święto Państwowe, 
 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, 
 pierwszy dzień Zielonych Świątek, 
 dzień Bożego Ciała, 
 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 
 1 listopada - Wszystkich Świętych, 
 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 
 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 
 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia. 

Dniem ustawowo wolnym od pracy nie jest więc sobota.  

Ważne: 
1. W przypadku, gdy podstawą wniesienia odwołania jest niewydanie przez 

ZUS decyzji w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia roszczenia o 
świadczenie, wówczas odwołanie można wnieść w każdym czasie po 
upływie tych 2 miesięcy. 

http://sip.lex.pl/#/dokument/16784712
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2. Sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że 
przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od odwołującego się 

c. GDZIE I W JAKI SPOSÓB WNOSIMY ODWOŁANIE? 

Sprawę odwołania od decyzji w sprawie świadczenia emerytalnego rozpoznaje Sąd 

Okręgowy właściwy według naszego miejsca zamieszkania, czyli np., jeśli 

mieszkamu w Poznaniu to od decyzji odwołujemy się do Sądu Okręgowego w 

Poznaniu, sprawę rozpoznaje odpowiedni wydział do spraw ubezpieczeń 

społecznych.  

Co jednak szczególnie istotne choć sprawę odwołania rozpoznaje właściwy Sąd 

Okręgowy, to jeśli wnosimy odwołanie na piśmie to powinno ono zawsze być 

wniesione za pośrednictwem ZUS (w „główce” pisma adresujemy odwołanie do 

właściwego sądu okręgowego za pośrednictwem odpowiedniej jednostki ZUS). 

Odwołanie fizycznie składane/przesyłane jest do ZUS, który następnie przesyła to 

odwołanie do właściwego Sądu Okręgowego. Takie ukształtowanie przepisów 

dotyczących odwołania wynika z możliwości zmiany decyzji przez ZUS, przed 

rozpoczęciem sprawy sądowej (o czym szerzej poniżej w pkt d).  

Możliwe są następujące sposoby wniesienia odwołania od decyzji ZUS: 

 na piśmie  
 

 Odwołanie można wnieść na piśmie w jednostce ZUS, która wydała decyzję. 

Równoznaczne z wniesieniem osobistym pisma w jednostce ZUS będzie wysłanie 

odwołania przesyłką poleconą jednak tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej (jako 

obecnego tzw. operatora wyznaczonego).  

 ustnie do protokołu  
 

Można podyktować odwołanie do protokołu w jednostce ZUS, która wydała 

decyzję.  

Wreszcie możliwe jest wniesienie odwołania do protokołu w sądzie właściwym do 

rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby 

ubezpieczonego, który odwołuje się od decyzji (wtedy Sąd, do którego wniesiono 

odwołanie, niezwłocznie przekazuje protokół ZUS, chyba że sąd ten jest właściwy 

do rozpoznania sprawy, jeśli Sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy, sprawie 

nadawany jest w sądzie bieg oraz informowany jest ZUS).  

d. DLACZEGO KIERUJEMY ODWOŁANIE DO SĄDU  ZA POŚREDNICTWEM ZUS? 

ZUS przed wszczęciem postępowania sądowego ma jeszcze możliwość zmiany 
swojej decyzji w sprawie. W przypadku, jeśli ZUS uzna odwołanie za słuszne, to 
może zmienić, uchylić decyzję w terminie 30 dni od daty wniesienia odwołania i 
tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.  
Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, ZUS przekazuje 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, 
sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem oraz aktami sprawy prowadzonymi przez 
ZUS.  
 
Jeśli więc ZUS nie uwzględni odwołania to przekaże je do Sądu. Tak więc choć 
odwołanie składamy, czy też przesyłamy do jednostki ZUS, to kierowane jest ono 
do Sądu Okręgowego, w którego okręgu zamieszkuje odwołujący się.  

e. CO WARTO WSKAZAĆ W ODWOŁANIU? 

Zgodnie z przepisami odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji 
lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie 
oraz podpis osoby odwołującej się (albo przedstawiciela ustawowego lub 
pełnomocnika). 

 Oznaczenie decyzji. 

To  wskazanie jaką decyzję zaskarżamy poprzez określenie: 

 organu, który wydał decyzję  
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 daty decyzji 

 sygnatury/znaku decyzji 

Przykład decyzja ZUS I Oddział w Poznaniu z dnia 5 lipca 2016 r. znak 
35050000/2015.  

 Wskazanie wniosków: 

To wskazanie, czego żądamy – w zasadzie możliwe jest wyłącznie żądanie zmiany 
decyzji ZUS przez Sąd. W przypadku braku decyzji ZUS w przepisanym terminie 
musimy wnieść o wydanie decyzji o określonej treści. 

Wniosek odwołania może brzmieć następująco: „Wnoszę o zmianę decyzji ZUS I 
Oddział w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2016 r. znak 35050000/2015 poprzez 
przyznanie mi prawa do emerytury.” 

Jeśli ZUS w ogóle nie wydał decyzji w sprawie emerytury, wówczas sąd w razie 
uwzględnienia odwołania zobowiązuje organ lub zespół do wydania decyzji lub 
orzeczenia w określonym terminie, (zawiadamiając o tym organ nadrzędny), albo 
orzeka co do istoty sprawy. 

 Zarzuty 

W odwołaniu powinniśmy także wskazać, dlaczego nie zgadzamy się z podjętą 
przez ZUS decyzją, tj. podnieść względem niej zarzuty. 

Zarzuty nie muszą być sformułowane „profesjonalnie” wystarczające jest jasne 
wskazanie, co kwestionujemy.  

Zarzuty względem decyzji ZUS-u mogą one dotyczyć zarówno: 

 stosowania przepisów prawa materialnego przez ZUS, np. błędnego 
zastosowania prawa materialnego poprzez przyjęcie, iż dany okres nie 
stanowi okresu składkowego, choć w świetle przepisów tak należałoby 
ten okres zakwalifikować, 

 stosowania przepisów postępowania, np. niewłaściwego ustalenia stanu 
faktycznego, skutkującego wydaniem błędnej decyzji, np. ustalenie przez 
ZUS, iż w danym okresie nie podlegaliśmy ubezpieczeniu, choć w naszej 
ocenie jest to ustalenie nieprawidłowe (np. ZUS pominął określone 

dokumenty, lub błędnie przyjął, iż podlegaliśmy „fikcyjnemu” 
ubezpieczeniu) 

 Dowody 

Powinniśmy także powołać dowody potwierdzające nasze twierdzenia co do 
wadliwości decyzji ZUS, w szczególności: 

 możemy wnosić o przeprowadzenie dowodu z posiadanych przez nas 
dokumentów (np. z dokumentacji dotyczącej naszego okresu 
zatrudnienia, czy zarobków) 

w przypadku, gdy nie posiadamy określonych dokumentów, gdyż znajdują 
się one w aktach sprawy sądowej, czy administracyjnej czy też u 
określonej osoby trzeciej możemy wnieść do Sądu o przeprowadzenie 
dowodu z akt danej sprawy sądowej czy administracyjnej (z tym, iż 
wskazane jest w tym przypadku wskazanie konkretnych stron tych akt) lub 
o zobowiązanie podmiotu/osoby trzeciej do przedstawienia określonych 
dokumentów (oczywiście jest to zbędne jeśli dokumenty są w aktach 
sprawy zusowskiej) .  

 Podpis  

Na odwołaniu należy obowiązkowo złożyć własnoręczny, czytelny podpis.  

 Odpis  

Należy także pamiętać, że jeśli składamy odwołanie na piśmie musimy złożyć 
odwołanie wraz z odpisem (odpis to drugi egzemplarz samego odwołania, jak i 
wszystkich załączników do niego załączanych, może to być kserokopia odwołania).  

 Trzeci egzemplarz  

Pamiętajmy, iż jeśli pismo składamy w jednostce ZUS wskazane jest posiadanie 
trzeciego egzemplarza odwołania w celu potwierdzenia złożenia pisma pieczęcią 
ZUS na tym egzemplarzu. W przypadku przesyłania odwołania pocztą należy je 
zawsze wysłać listem poleconym i zachować potwierdzenie nadania.  
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PRZYKŁAD ODWOŁANIA OD  DECYZJI  ZUS  ODMAWIAJĄCEJ PRAWA DO 

EMERYTURY  

 

Poniżej znajduje się przykład odwołania od decyzji ZUS w sprawie odmowy  – odwołanie opiera się 
na zarzutach dotyczących niewłaściwej wyliczenia okresu pracy.  

 

Katowice, dnia 1 października 2016 r.  

Sąd Okręgowy w Katowicach 
X Wydział Ubezpieczeń Społecznych 

ul. Francuska 38, 4-028 Katowice 
 

za pośrednictwem: 
ZUS I Oddział w Katowicach 
ul. Zmyślona 1, 40-600 Katowice 
 
Odwołujący się: 
Jan Kowalski 
ul. Zwyczajna 5 
41-300 Katowice  
PESEL: 66070811513 
 
Organ:  
ZUS I Oddział W Katowicach 
ul. Zmyślona 1, 40-600 Katowice 
 

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Katowicach z dnia 15 
września 2016 r., znak 35050000/2016 

 
Niniejszym działając w imieniu własnym zaskarżam w całości decyzję ZUS I Oddział w Katowicach z 
dnia 15 września 2016 r., znak 35050000/2016, w której organ odmówił mi prawa do emerytury 
górniczej i wnoszę o zmianę tej decyzji poprzez przyznanie mi prawa do emerytury górniczej.  
 

W/w decyzji zarzucam: 
 

1. błędne ustalenie, iż nie posiadam wymaganego okresu pracy górniczej lub równorzędnej 
wymaganego do nabycia prawa do tzw. emerytury górniczej, zgodnie z art. 50a ust. 1 oraz 2) 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz.U. 2016 r., poz. 887 – 
j.t. z dnia 20 maja 2016 r .  

 
Ponadto wnoszę o przeprowadzenie następujących dowodów: 
 
1. z przesłuchania świadków w osobie: 

a)  p. Tadeusza Mikolańskiego (adres do doręczeń: ul. Krótka 25, 40-701 Katowice)  
b) p. Witolda Krawczyka (adres do doręczeń: ul. Kolejowa 27, 41-220 Katowice)  
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na okoliczność mojego zatrudnienia w Zakładzie Górniczym Skarbnik w okresie od 1 lipca  1997 r. 
do dnia 31 grudnia 2001r., a w szczególności rodzaju wykonywanych przeze mnie w tym okresie 
czynności.  

 
Uzasadnienie 

W decyzji ZUS z dnia 15 września 2016 r. odmówiono przyznania mi prawa do emerytury górniczej, 
z uwagi na niespełnianie przeze mnie wymogu posiadania, co najmniej 25 – letniego okresu stażu 
pracy górniczej lub równorzędnej. Organ stwierdził, iż byłem zatrudniony w Zakładzie Górniczym 
Skarbnik w okresie od dnia 1 stycznia 1988 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., co przy uwzględnieniu 
okresów niezdolności do pracy daje jedynie 22 lata i 3 miesiące zatrudnienia w pracy górniczej. Jak 
poinformował mnie organ w uzasadnieniu decyzji uprawnienie do emerytury górniczej przysługuje 
mężczyznom po ukończeniu 50 roku życia oraz posiadającym co najmniej 25 letni staż pracy 
górniczej lub równorzędnej (w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej), pod warunkiem, iż nie 
przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków 
zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na 
dochody budżetu państwa (art. 50 a ust. 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). 
 
Organ nie uwzględnił jednak, iż w okresie 1 lipca 1993 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. w ramach 
mojego zatrudnienia wykonywałem pracę, która powinna być wliczona do mojego stażu pracy w 
wymiarze półtorakrotnym, zgodnie z art. 50d ust. 1 pkt 1) w/w stawy, t.j. wykonywałem w tym 
okresie pracę górnika przodowego. Nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego ZUS nie uwzględnił tego 
okresu zatrudnienia w wymiarze półtorakrotnym.  
 
Na w/w okoliczność powołuje świadków, t.j. mojego kierownika z kopalni oraz kolegę z drużyny – 
Panów Tadeusza Mikolańskiego oraz Witolda Krawczyka.  
 
Z uwagi na powyższe moje odwołanie zasługuje na uwzględnienie.  

 

Jan Kowalski 
 
 

______________________ 
/własnoręczny podpis/ 

 

Załączniki: 

1. odpis odwołania.  

(w przypadku chęci załączenia stosownych dokumentów do sprzeciwu należy w tym miejscu 
wypisać załączane dokumenty i je ponumerować) 

 

 
*** 
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PRZYDATNE PRZEPISY –  WYCIĄG  

USTAWA  
Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 1998 R. 

O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 
( DZ.U.2016  963 – J.T. Z DNIA 7 CZERWCA 2016 R. Z PÓŻN. ZM.) 

Art. 83.  

1. Zakład wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności:  
1) zgłaszania do ubezpieczeń społecznych;  
2) przebiegu ubezpieczeń;  
3) ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek;  
3a) ustalania wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i ich poboru, a także umarzania 
należności z tytułu tych składek;  
4) ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; 5) wymiaru świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych.  
2. Od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad 
określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.  
3. Odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od 
dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia.  
4. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania 
takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje 
prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach 
dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego.  
 5. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do 
protokołu sporządzonego przez tę jednostkę.  
6. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego 
biegu. 7. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z 
uzasadnieniem. 

USTAWA 
Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. 

KODEKS CYWILNY 
(DZ.U.2016. 380– J.T. Z DNIA 17 LUTEGO 2016 Z PÓŻN. ZM.) 

Art. 112.  

Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub 
datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w 
ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z 
początkiem ostatniego dnia. 

Art. 115 

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego. 

USTAWA 
Z DNIA 18 STYCZNIA 1951 R. 

O DNIACH WOLNYCH OD PRACY 
(DZ.U.2015.90 – J.T. Z DNIA 19 GRUDNIA 2014 R. Z PÓŻN. ZM.) 

Art. 1.  

Dniami wolnymi od pracy są: 
1) dni niżej wymienione: 
a) 1 stycznia - Nowy Rok, 
b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli, 
c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 
d) drugi dzień Wielkiej Nocy, 
e) 1 maja - Święto Państwowe, 
f) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, 
g) pierwszy dzień Zielonych Świątek, 
h) dzień Bożego Ciała, 
i) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 
j) 1 listopada - Wszystkich Świętych, 
k) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 
l) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 
m) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia; 
2) niedziele. 

USTAWA 
Z DNIA 17 LISTOPADA 1964 R. 

Art. 4779  

§ 1.Odwołania od decyzji organów rentowych lub orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania 
o niepełnosprawności wnosi się na piśmie do organu lub zespołu, który wydał decyzję lub orzeczenie, 
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lub do protokołu sporządzonego przez ten organ lub zespół, w terminie miesiąca od dnia doręczenia 
decyzji lub orzeczenia. 
§ 2.Organ rentowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazuje 
niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. Organ ten lub zespół, jeżeli uzna odwołanie w 
całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję lub orzeczenie. W tym przypadku 
odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. 
§ 2(1). Jeżeli w odwołaniu od decyzji organu rentowego wskazano nowe okoliczności dotyczące 
niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji albo stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu, które powstały po dniu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, od którego nie wniesiono sprzeciwu, lub orzeczenia komisji lekarskiej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organ rentowy nie przekazuje odwołania do sądu, lecz kieruje do 
lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do ponownego rozpatrzenia. Organ rentowy 
uchyla decyzję, rozpatruje nowe okoliczności i wydaje decyzję, od której przysługuje odwołanie do 
sądu. Przepis ten stosuje się także wówczas, gdy nie można ustalić daty powstania wskazanych w 
odwołaniu nowych okoliczności. 
§ 3. Sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest 
nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się. 
§ 3(1).Sąd odrzuci odwołanie w sprawie o świadczenie z ubezpieczeń społecznych, do którego prawo 
jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji 
albo stwierdzenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli podstawę do wydania 
decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a osoba 
zainteresowana nie wniosła sprzeciwu od tego orzeczenia do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych i odwołanie jest oparte wyłącznie na zarzutach dotyczących tego orzeczenia. Jeżeli 
odwołanie opiera się także na zarzucie nierozpatrzenia wniesionego po terminie sprzeciwu od tego 
orzeczenia, a wniesienie sprzeciwu po terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby 
zainteresowanej, sąd uchyla decyzję, przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania organowi 
rentowemu i umarza postępowanie. W takim przypadku organ rentowy kieruje sprzeciw do 
rozpatrzenia do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
§ 3(2). W przypadkach, o których mowa w § 31, postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu 
niejawnym. 
§ 3(3).Przepis § 31 stosuje się odpowiednio w sprawach o świadczenia z ubezpieczenia społecznego 
rolników. 
§ 4. Jeżeli organ rentowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności nie wydał 
decyzji lub orzeczenia w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, 
odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. 
§ 5.Ubezpieczony lub osoba odwołująca się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania 
o niepełnosprawności może również wnieść odwołanie - z wyłączeniem odwołania, o którym mowa w § 
4 - do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla miejsca 
zamieszkania ubezpieczonego lub osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do 
spraw orzekania o niepełnosprawności. 
§6.Sąd, do którego wniesiono odwołanie, niezwłocznie przekazuje protokół organowi lub zespołowi, 
który wydał zaskarżoną decyzję lub orzeczenie, chyba że sąd ten jest właściwy do jego rozpoznania. W 
takim przypadku przewodniczący niezwłocznie zażąda akt sprawy i nada bieg odwołaniu, przesyłając 
odpis protokołu organowi lub zespołowi, który wydał zaskarżoną decyzję lub orzeczenie. 
 

 Art. 477(10).  

§ 1.Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie 
zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od 
orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo przedstawiciela 
ustawowego lub pełnomocnika ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia 
wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. 
§ 2. Jeżeli ubezpieczony zgłosił nowe żądanie, dotychczas nierozpoznane przez organ rentowy, sąd 
przyjmuje to żądanie do protokołu i przekazuje go do rozpoznania organowi rentowemu. 

 Art. 477(13).  

§ 1. Zmiana przez organ rentowy zaskarżonej decyzji lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o 
niepełnosprawności zaskarżonego orzeczenia przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd - przez wydanie 
decyzji lub orzeczenia uwzględniającego w całości lub w części żądanie strony - powoduje umorzenie 
postępowania w całości lub w części. Poza tym zmiana lub wykonanie decyzji lub orzeczenia nie ma 
wpływu na bieg sprawy. 
§ 2. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym 
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