
Otrzymałem  od  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  decyzję  emerytalną,  z  którą  się  nie
zgadzam. Jak mogę się od niej odwołać?

Może się Pan odwołać od  niekorzystnej  decyzji ZUS, wnosząc odwołanie  na piśmie do
organu rentowego,  który  wydał  decyzję,  lub  do  protokołu  sporządzonego przez  ten  organ,  w
terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. 

Następnie,  organ  rentowy przekaże niezwłocznie  odwołanie  wraz  z  aktami  sprawy do
sądu. Jednakże, organ może uznać odwołanie w całości za słuszne, wówczas zmieni lub uchyli
zaskarżoną decyzję. W takiej sytuacji odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu (art. 4779 § 1 i § 2
k.p.c.)

Może Pan także wnieść odwołanie  bezpośrednio  do protokołu w sądzie właściwym do
rozpoznania  sprawy  albo  w  sądzie  właściwym  dla  Pana  miejsca  zamieszkania  jako
ubezpieczonego.  Sąd,  do  którego  wniesiono  odwołanie,  niezwłocznie  przekaże protokół
organowi, który wydał zaskarżoną decyzję, 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, który wydał zaskarżoną decyzję (art. 4779 § 5 i § 6 k.p.c.). 

Odwołanie musi:
1) wskazywać zaskarżoną decyzję,
2) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie,
3) być podpisane przez ubezpieczonego (albo przez jego przedstawiciela ustawowego lub

pełnomocnika) – art. 47710 § 1 k.p.c. 

Stronami postępowania przed sądem w opisanej sprawie będą:  Pan jako ubezpieczony
oraz ZUS – organ rentowy (art. 47711 § 1 k.p.c.). 

W odwołaniu powinien Pan wnieść o zmianę w całości lub w części zaskarżonej decyzji
organu rentowego i orzeczenie co do istoty sprawy (art. 47714 § 2 k.p.c.). 

Pamiętać  trzeba,  iż  w  odwołaniu  można  zawrzeć  wnioski  dowodowe  zmierzające  do
wykazania, iż zaskarżona decyzja jest niesłuszna (nieprawidłowa, niezgodna z prawem). Mogą
być  to  w  szczególności  wnioski  o  przeprowadzenie  przez  sąd  dowodów  z  dokumentów,  z
przesłuchania świadków czy z opinii biegłych lekarzy właściwych specjalizacji. 

Odwołanie od decyzji ZUS nie podlega opłacie sądowej (art. 96 ust. 1 pkt 4 w zw. z art.
36 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). 


