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Rozwiązania kazusów dotyczących ćwiczeń  z zakresu ubezpieczeń 

społecznych dla aplikantów radcowskich I roku -  Blok II  

(wykładowca – SSA Marek Procek) 

 

                          13 października 2020 r. – grupy A i B 

                          20 października 2020 r. – grupa C 
 

 

 

 

 

KAZUSY: 

 

I. Lekarz wystawił Joannie B. zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności 

do pracy z adnotacją, że może ona chodzić. Pracodawca zdecydował się 

skontrolować, czy prawidłowo wykorzystuje ona zwolnienie lekarskie. Osoba 

kontrolująca zastała ją, gdy wracała z apteki. Organ rentowy wydał decyzję o 

odmowie wypłaty zasiłku chorobowego. 

Pytanie:  

Jaką argumentację powinna przedstawić Joanna B. w odwołaniu od decyzji 

ZUS?  

 

Odp. W odwołaniu od przedstawionej decyzji organu rentowego ubezpieczona Joanna 

B. może podnosić, iż wizyta w aptece nie może być oceniana, jako wypełniająca 

dyspozycję normy art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej jako 

u.ś.p.), bowiem ubezpieczona nie wykorzystywała zwolnienia od pracy w sposób 

niezgodny z celem tego zwolnienia, jakim jest proces leczenia (nabycia leków), 

skutkujący odzyskaniem zdolności do pracy. Ponadto można dodać, iż Sąd Apelacyjny 

w Katowicach w wyroku z dnia 12 listopada 2002 r. (III AUa 3189/01) wskazał, że 

adnotacja na zwolnieniu lekarskim o zaprezentowanej wyżej treści upoważnia do 

zwykłych czynności życia codziennego, czyli np. poruszania się po mieszkaniu, udania 

się do apteki, na zabieg, czy kontrolę lekarską. 

 

……………………….. 

 

II. Krzysztof G. jest zatrudniony w dwóch firmach: w jednej na podstawie 

stosunku pracy, a w drugiej na podstawie umowy zlecenia. Z powodu choroby 

od 11 do 15 marca 2020 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. 

Pytanie: 

Czy będąc na zwolnieniu lekarskim można pobierać zasiłek chorobowy w 

jednej firmie, a w drugiej wykonywać pracę? 

 

Odp. Zgodnie z art. 17 u.ś.p., ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej 

niezdolności do pracy pracę zarobkową traci prawo do zasiłku chorobowego za cały 

okres jego zwolnienia. Należy przy tym wskazać, że pracą zarobkową, skutkującą utratą 

prawa do zasiłku chorobowego jest każda ludzka aktywność zmierzająca do osiągnięcia 
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zarobku, poza wyjątkiem sporadycznych, incydentalnych i wymuszonych 

okolicznościami przejawów aktywności zawodowej. 

 

…………… 

 

III. Ewa T. jest pracownikiem firmy A. Jednocześnie jest członkiem rady 

nadzorczej spółki X. Przebywając na zwolnieniu lekarskim, w dniu 21 lipca 

2020 r. wzięła udział w posiedzeniu rady nadzorczej, z tego tytułu otrzymała 

wynagrodzenie. Według wskazań lekarskich powinna leżeć. W tym dniu 

inspektor ZUS przeprowadzał kontrolę zwolnienia lekarskiego i nie zastał jej 

w miejscu zamieszkania. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 

ZUS wydał decyzję o utracie prawa do zasiłku.  

Pytanie:  

Czy istnieją podstawy by kwestionować decyzję ZUS?  

 

Odp. Mając na względzie przedstawioną w odpowiedzi na kazus nr 2 wykładnię 

przepisu art. 17 ust. 1 u.ś.p., należy powtórzyć za Sądem Najwyższym, iż  czynności 

członków rady nadzorczej są wykonywane za wynagrodzeniem, które jeżeli zostanie 

przyznane jest ich „zarobkiem". Członek rady nadzorczej, któremu przyznano 

wynagrodzenie z tego tytułu, świadczył więc „pracę zarobkową" w rozumieniu 

powołanego przepisu (por. wyrok SN z dnia 20 stycznia 2005 r., II UK 154/04). Broniąc 

się przed takim stanowiskiem organu rentowego, ubezpieczona musiałby wykazać, że 

jej udział w posiedzeniu rady nadzorczej miał charakter jednostkowy i wymuszony 

szczególnymi okolicznościami. 

 

……………….   

 

IV. Jan M. został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny – 3 

miesiące w dniu 2 stycznia 2020 r. Była to jego pierwsza praca. Jednak już po 

dwóch tygodniach przeziębił się i zachorował na ciężką grypę. Przez okres 

dwóch tygodni, pomiędzy 15 a 28 stycznia był niezdolny do pracy. 

Pytanie:  

 Czy Jan M. nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w 

art. 92 k.p.? 

 

Odp. Prawo do wynagrodzenia chorobowego z art. 92 k.p., uzależnione jest od upływu 

okresu wyczekiwania, określonego przez przepis art. 4 ust. 1 u.ś.p.  Skoro zatem, Jan 

M., przed wystąpieniem zachorowania nie pozostawał przez okres 30 dni w 

nieprzerwanym ubezpieczeniu chorobowym, nie nabędzie prawa do wynagrodzenia 

chorobowego.  

 

………………. 

 

V. Joannie Z. pracodawca wypowiedział stosunek pracy. Umowa rozwiązała się z 

dniem 31 grudnia 2019 r. Tymczasem 5 stycznia 2020 r. Joanna Z. poczuła się 

źle i poszła do lekarza w miejscowej przychodni. Lekarz, podejrzewając u 

pacjentki zapalenie trzustki, skierował ją na badania do szpitala. Następnego 

dnia Joanna Z. przybyła do szpitala, gdzie, w trybie pilnym, została 

operowana. W szpitalu przebywała łącznie dwa tygodnie, do 19 stycznia 2020 

r. Po hospitalizacji przebywała jeszcze przez ponad miesiąc w domu, jako 
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rekonwalescentka. Łączny czas niezdolności do pracy, wskazanej przez 

lekarza prowadzącego wyniósł 52 dni: od 5 stycznia do 25 lutego 2020 r. 

Pytanie:  

Czy Joannie Z. przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy? 

 

Odp. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy 

w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, przy czym, zgodnie z treścią art. 7 u.ś.p., 

zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po 

ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez 

przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu 

ubezpieczenia chorobowego. Zatem Joanna Z. spełniła przesłanki uprawniające ją do 

nabycia prawa do zasiłku chorobowego, bowiem przebywała na zwolnieniu lekarskim 

dłużej niż 30 dni (52 dni), był to okres nieprzerwany, a także choroba nastąpiła przed 

14 dniem od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego.  

 

……………………… 

 

VI.  Lekarz doznał zawału serca w czasie pracy na dyżurze medycznym na skutek 

ogromnego zmęczenia i stresu spowodowanego pracą w szpitalu już trzeci 

tydzień ponad normy określone przepisami prawa.  

Pytanie:  

Czy w opisanych okolicznościach zawał jest wypadkiem przy pracy? 

 

Odp. Ustawową definicję zdarzenia, jakim jest wypadek przy pracy, zawiera art. 3 

ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych (dalej jako ustawa wypadkowa). W orzecznictwie 

sądowym panuje ugruntowany pogląd, iż nagłe, epizodyczne zaostrzenia schorzeń 

samoistnych w postaci zawału serca (w przebiegu choroby wieńcowej), pęknięcia 

wrzodu żołądka (w przebiegu choroby wrzodowej), udaru, czy pęknięcia tętniaka 

mózgu (w przebiegu choroby układu krążenia), mogą być uznane z wypadki przy pracy 

jeżeli wywołane zostały przyczyną zewnętrzną związaną z pracą. W tym kontekście – 

w odniesieniu do opisanych w kazusie okoliczności - należy wskazać za Sądem 

Najwyższym, iż praca świadczona przez kilka tygodni z ewidentnym naruszeniem przez 

pracodawcę przepisów o czasie pracy może stanowić przyczynę zewnętrzną doznanego 

przez pracownika zawału serca, jako wypadku przy pracy (por. wyrok SN z dnia 1 

grudnia 2000 r., II UKN 107/00). 

 

……………….. 

 

 

VII.     Pracownik budowlany przenosząc płytę betonową o wadze 70 kg poczuł 

nagle ostry ból w części lędźwiowej kręgosłupa. Zdjęcie rentgenowskie 

wykazało pourazowe zniekształcenie trzonów kręgowych.  

Pytanie:  

1. Czy opisane zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy? 

2. Czy pracownik może wystąpić z powództwem o ustalenie wypadku przy 

pracy?  

 

 

Odp. 
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1. Opisane w kazusie zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy, w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy wypadkowej. Otóż bowiem zewnętrzną przyczyną 

wypadku przy pracy może być podniesienie ciężaru, nawet wtedy, gdy pracownik 

był już wcześniej dotknięty schorzeniem samoistnym kręgosłupa, a podniesienie 

ciężaru pogorszyło stan zdrowia tegoż pracownika. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 

19 sierpnia 2009 r. (I PK 18/2009) trafnie wskazał, że za przyczynę zewnętrzna 

wypadku przy pracy może być zasadniczo uznany każdy czynnik, który jest w stanie 

w danych okolicznościach wywołać w stanie zdrowia pracownika natywne skutki 

także wtedy, gdy u pracownika występowały wcześniej objawy samoistnego 

schorzenia. Skutki te bowiem mogą polegać także na pogorszeniu stanu zdrowia. 

Jednocześnie należy podkreślić, że u pracownika wystąpiło pourazowe 

zniekształcenie trzonów kręgowych, które należałoby wiązać z urazem, którego 

doznał podczas podnoszenia betonowej płyty. 

2. O dopuszczalności, znajdującego oparcie w treści art. 189 k.p.c., powództwa o 

ustalenie wypadku przy pracy wypowiadał się wielokrotnie Sąd Najwyższy. Mając 

na względzie, iż do wytoczenia takiego powództwa konieczne jest wykazanie 

interesu prawnego, podkreślić trzeba, iż jego istnie w przypadku analizowanego 

powództwa, zostało co do zasady w orzecznictwie potwierdzone. Otóż w wyroku z 

dnia 4 listopada 2008 r. Sąd Najwyższy (II PK 89/2008) stwierdził, że powództwo 

o ustalenie wypadku przy pracy jest dopuszczalne na podstawie art. 189 k.p.c., 

niezależnie od dochodzenia przez poszkodowanego pracownika świadczeń z 

ubezpieczenia społecznego (por. także  wyrok SN z dnia 5 czerwca 2007 r., I UK 

8/2007 oraz uchwała SN 29 marca 2006 r., II PZ 14/2005).  

 

 

  

 

 


