
33. Sprawy oznaczone symbolem 645 jako inne sprawy nieobjęte 

symbolami podstawowymi. 

 

Z tych spraw zwracają uwagę te, w których zaskarżano decyzje Prezesa Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). 

 M.in. w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 810/08 Sąd odrzucił skargę na decyzję 

tego organu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w części 

zawieszającej wypłatę świadczenia emerytalnego, podnosząc w szczególności, iż od 

decyzji, o których mowa w art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) 

przysługuje odwołanie do właściwego sądu powszechnego. Według tego przepisu 

decyzje ostateczne Zakładu, od których nie zostało wniesione odwołanie do 

właściwego sądu, mogą być z urzędu przez Zakład uchylone, zmienione lub 

unieważnione na zasadach określonych w przepisach kodeksu postępowania 

administracyjnego (k.p.a.).  

Zdaniem Sądu znaczenie dla ustalenia właściwości rzeczowej sądu w tej 

sprawie miał przedmiot sprawy, a nie tryb, w jakim organ podjął rozstrzygnięcie. 

Oparcie decyzji na przepisach kpa, dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji, nie 

ma wpływu na tę właściwość, skoro oceniać ją należy przez pryzmat przepisu 

materialnoprawnego, wyznaczającego przedmiotowy zakres sprawy, której dotyczy. 

Decyzje podejmowane w trybach nadzwyczajnych, służących weryfikacji decyzji 

ostatecznych, odnoszą się do przedmiotu sprawy rozstrzygniętej decyzją ostateczną. 

Brak podstaw do różnicowania właściwości sądowej w sprawach dotyczących m.in. 

podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i wymiaru składek w zależności od 

tego, czy zaskarżona decyzja została wydana w trybie zwykłym czy nadzwyczajnym.  

Skarga kasacyjna od powyższego postanowienia została oddalona przez 

Naczelny Sąd Administracyjny (sprawa o sygn. akt I OSK 1167/08).   

Z kolei w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych (ZUS) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności 

decyzji odmawiającej przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (sygn. 

akt VI SAB/Wa 20/08), Sąd odrzucił skargę argumentując, iż sądy administracyjne 

nie są właściwe do rozpatrywania skarg w sprawach związanych z decyzjami 

wydawanymi przez ZUS w przedmiocie ustalania uprawnień do świadczeń z 

ubezpieczeń społecznych, w tym również w sprawach dotyczących stwierdzania 

nieważności takich decyzji. 
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