
 

Rozwiązania kazusów dotyczących ćwiczeń  z zakresu prawa ubezpieczeń 

społecznych dla aplikantów radcowskich I roku -  Blok III 

                                      

27 października 2020 r. – grupa C 

3 listopada 2020 r. – grupy A i B 

 (wykładowca – SSA M. Procek) 

 

KAZUSY: 

  

I. Ubezpieczony Marian J. (urodzony w 1974 r.) wystąpił z wnioskiem o przyznanie 

prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na dalszy okres oraz wypłatę 

dodatku pielęgnacyjnego. Lekarz orzecznik w orzeczeniu z dnia 8 lutego 2018 r. stwierdził: 

Jest Pan całkowicie niezdolny do pracy: tak, do 02/2018 r. do 02/2021 r.; Jest Pan niezdolny 

do samodzielnej egzystencji: nie. W treści orzeczenia zawarto pouczenie o prawie wniesienia 

sprzeciwu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. 

Zadanie:  

Proszę przygotować projekt sprzeciwu.  

Rozwiązanie: 

Częstochowa, 11 lutego 2018 r. 

                                                                       Do Komisji Lekarskiej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Oddział w Częstochowie 

za pośrednictwem 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Oddział w Częstochowie 

 

Znak: I/20/22203420 



ubezpieczony: Marian Janik, PESEL 20027441124  

 

                     Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z dnia 8 lutego 2018 r.  

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 2a ustawy z 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych wnoszę sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z dnia w 

zakresie orzeczenia o zdolności do samodzielnej egzystencji. Zgodnie zaś z normą art. 75 ust. 

1 cyt. ustawy, wystąpiłem o dodatek pielęgnacyjny, który przysługuje osobie – w moim 

wieku - uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie 

niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. 

Natomiast, w treści art. 13 ust. 5 cyt. ustawy, przyjęto, że niezdolność do samodzielnej 

egzystencji orzeka się w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu 

powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w 

zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.  

Tymczasem, z dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku rentowego wynika w 

sposób jednoznaczny, że w następstwie schorzeń neurologicznych i okulistycznych, nie 

jestem w stanie wypełnić samodzielnie elementarnych czynności życiowych, przez co należy 

rozumieć czynności samoobsługowe (np. mycia się, ubieranie, przygotowanie posiłku i 

jedzenie, przyjmowanie leków) oraz chociażby niektórych podstawowych czynności życia 

codziennego (np. robienia zakupów, uiszczania opłat, składania wizyt u lekarza). Lekarz 

orzecznik w swym orzeczeniu nie odniósł się w jakikolwiek sposób do przedłożonych kart 

zdrowia i wyników badań klinicznych przeprowadzonych w grudniu 2017 r.    

                                                                                   …………………….. 

                                                                                    podpis ubezpieczonego 

II. Ubezpieczony Marian J. (urodzony w 1974 r.) wystąpił z wnioskiem o przyznanie 

prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na dalszy okres oraz wypłatę 

dodatku pielęgnacyjnego. Lekarz orzecznik w orzeczeniu z dnia 8 lutego 2018 r. stwierdził: 

Jest Pan całkowicie niezdolny do pracy: tak, do 02/2018 r. do 02/2021 r.; Jest Pan niezdolny 

do samodzielnej egzystencji: nie.  W treści orzeczenia zawarto pouczenie o prawie wniesienia 

sprzeciwu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. 

Ubezpieczony nie wniósł sprzeciwu od zaprezentowanego przeczenia i Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych Oddział w Częstochowie w decyzji z dnia 3 marca 2018 r. przyznał 

ubezpieczonemu prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na dalszy okres 

oraz odmówił przyznania prawa do dodatku pielęgnacyjnego.  

W odwołaniu od przedstawionej decyzji ubezpieczony Marian J. domagał się jej zmiany i 

przyznania prawa do dodatku pielęgnacyjnego, twierdząc, że lekarz orzecznik złamał prawo, 



ponieważ wnioskodawca jest człowiekiem niepełnosprawnym, w 100% wymagającym opieki 

drugiej osoby. 

Zadanie: 

Proszę przygotować projekt odpowiedzi na odwołanie.  

Rozwiązanie: 

Częstochowa, 12 kwietnia 2018 r. 

 

Sąd Okręgowy w Częstochowie 

Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

Znak: I/20/22203420 

Ubezpieczony:  

Marian Janik, PESEL 20027441124, zam. ul. Ceglana 7, 42-613 Częstochowa 

Organ rentowy:  

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45, 42 – 

218 Częstochowa – reprezentowany przez radcę prawnego Jana Wolnego  

 

Odpowiedź na odwołanie od decyzji z dnia 3 marca 2018 r. 

W imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział  w Częstochowie - na podstawie 

załączonego pełnomocnictwa - wnoszę o  

1. odrzucenia odwołania;  

2. zasądzenie od skarżącego na rzecz ZUS Oddział w Częstochowie kosztów zastępstwa 

procesowego według norm przepisanych. 

Uzasadnienie 

Lekarz orzecznik ZUS w orzeczeniu z dnia 8 lutego 2018 r. stwierdził, że 

ubezpieczony jest całkowicie niezdolny do pracy i nie jest niezdolny do samodzielnej 

egzystencji. Skarżący nie wniósł sprzeciwu od wymienionego orzeczenia lekarza orzecznika 

do komisji lekarskiej ZUS. Podstawę wydania zaskarżonej decyzji stanowiło zatem wyłącznie 

orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, doręczone ubezpieczonemu w dniu 10 lutego 2018 r. 

Mimo prawidłowego pouczenia o sposobie i terminie do wniesienia sprzeciwu do komisji 

lekarskiej ZUS oraz skutkach złożenia odwołania w razie niewniesienia takiego sprzeciwu, 

ubezpieczony nie zrobił tego. Podniesione przez ubezpieczonego zarzuty w odwołaniu od 

decyzji organu rentowego, odnoszą się jedynie do orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS.. 



Tymczasem postępowanie przed lekarzem orzecznikiem ZUS ma na celu ustalenie 

okoliczności związanych z niezdolnością do pracy (niezdolnością do samodzielnej 

egzystencji). Pojęcie "niezdolność do pracy" jest niewątpliwie pojęciem prawnym, 

wyznaczającym przesłankę nabycia prawa do świadczenia, lecz z punktu widzenia ochrony 

uprawnień jest to przede wszystkim okoliczność faktyczna, którą trzeba ustalić. 

Niewniesienie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika oznacza bowiem, że 

wnioskodawca zgadza się, iż wszystkie stwierdzenia w nim zawarte są prawdziwe. Tym 

samym proces ustalania okoliczności faktycznych, mających znaczenie dla nabycia prawa do 

renty zostaje zakończony. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2006 r. sygn. akt II 

UZP 17/05). 

Zatem jeśli ubezpieczony, wobec którego wydano orzeczenie lekarskie, nie wnosi 

sprzeciwu, to nie sposób przyjąć, że dopuszczalne jest jej kwestionowanie dopiero 

w późniejszym postępowaniu odwoławczym przed sądem. Niewniesienie sprzeciwu 

od orzeczenia lekarza orzecznika oznacza, iż ubezpieczony nie ma co do niego zastrzeżeń 

i podziela wyrażaną w nim opinię. 

Dodać wypada, iż zgodnie z wykładnią przedstawioną w uchwale Sądu Najwyższego 

z dnia 15 marca 2006 r., (II UZP 17/05), na podstawie art. 4779 § 31 k.p.c. sąd odrzuca 

odwołanie, w którym ubezpieczony podnosi wyłącznie zarzuty przeciwko orzeczeniu lekarza 

orzecznika ZUS w kwestiach określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Odrzucenie odwołania 

jest zatem uzasadnione i konieczne, bowiem sprawa dotyczy świadczenia z ubezpieczeń 

społecznych, do którego prawo zależy od stwierdzenia niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, a podstawą wydania decyzji jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, gdyż 

odwołujący się nie wniósł sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika do komisji lekarskiej 

ZUS oraz jego odwołanie jest oparte wyłącznie na zarzutach dotyczących tego orzeczenia.  

 

……………………… 

                                                                                                               podpis pełnomocnika 

załączniki: 

- pełnomocnictwo procesowe (2 egz.); 

- odpis odpowiedzi na odwołanie; 

- odwołanie; 

- 2 tomy akt rentowych 

 

III. Ubezpieczony Marian J. (urodzony w 1974 r.) wystąpił z wnioskiem o przyznanie 

prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na dalszy okres oraz wypłatę 

dodatku pielęgnacyjnego. Lekarz orzecznik w orzeczeniu z dnia 8 lutego 2018 r. stwierdził: 

Jest Pan całkowicie niezdolny do pracy: tak, do 02/2018 r. do 02/2021 r.; Jest Pan niezdolny 



do samodzielnej egzystencji: nie.  W treści orzeczenia zawarto pouczenie o prawie wniesienia 

sprzeciwu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. 

Ubezpieczony nie wniósł sprzeciwu od zaprezentowanego przeczenia i Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych Oddział w Częstochowie w decyzji z dnia 3 marca 2018 r. przyznał 

ubezpieczonemu prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na dalszy okres 

oraz odmówił przyznania prawa do dodatku pielęgnacyjnego.  

W odwołaniu od przedstawionej decyzji ubezpieczony Marian J. domagał się jej zmiany i 

przyznania prawa do dodatku pielęgnacyjnego, twierdząc, że lekarz orzecznik złamał prawo, 

ponieważ wnioskodawca jest człowiekiem niepełnosprawnym, w 100% wymagającym opieki 

drugiej osoby. Do odwołania dołączył kartę leczenia szpitalnego, na którym przybywał w 

dniach 17 – 23 luty 2018 r.  

Zadanie: 

Proszę przedstawić opinię prawną dla ZUS.  

Rozwiązanie: 

 

Opinia prawna 

I. Stan faktyczny: Ubezpieczony Marian Janik (urodzony w 1974 r.) wystąpił z 

wnioskiem o przyznanie prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na dalszy 

okres oraz wypłatę dodatku pielęgnacyjnego. Lekarz orzecznik w orzeczeniu z dnia 8 lutego 

2018 r. stwierdził: Jest Pan całkowicie niezdolny do pracy: tak, do 02/2018 r. do 02/2021 r.; 

Jest Pan niezdolny do samodzielnej egzystencji: nie.  W treści orzeczenia zawarto pouczenie o 

prawie wniesienia sprzeciwu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Zakładu właściwej 

ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. 

Ubezpieczony nie wniósł sprzeciwu od zaprezentowanego przeczenia i Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych Oddział w Częstochowie w decyzji z dnia 3 marca 2018 r. przyznał 

ubezpieczonemu prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na dalszy okres 

oraz odmówił przyznania prawa do dodatku pielęgnacyjnego.  

W odwołaniu od przedstawionej decyzji ubezpieczony Marian Janik domagał się jej zmiany i 

przyznania prawa do dodatku pielęgnacyjnego, twierdząc, że lekarz orzecznik złamał prawo, 

ponieważ wnioskodawca jest człowiekiem niepełnosprawnym, w 100% wymagającym opieki 

drugiej osoby. Do odwołania dołączył kartę leczenia szpitalnego, na którym przybywał w 

dniach 17 – 23 luty 2018 r.  

Podstawa prawna: art. 4779 § 21 k.p.c.  

Analiza: 



Zgodnie z normą art. art. 4779 § 21 k.p.c. jeżeli – tak, jak w niniejszej sprawie - w odwołaniu 

od decyzji organu rentowego wskazano nowe okoliczności dotyczące niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, które powstały po dniu wydania orzeczenia przez lekarza 

orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od którego nie wniesiono sprzeciwu, , 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.  

Zatem, organ rentowy winien uchylić decyzje z dnia 3 marca 2018 r. i skierować 

sprawę z całością dokumentacji medycznej celem wydania orzeczenia dotyczącego 

niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego.   

 

                                                                              ………………                      

                                                                                         r. pr. Jan Wolny 

IV. Zdzisław S. (uprawniony do emerytury) zmarł w dniu 15 sierpnia 2020 r. i o dacie 

jego śmierci ZUS Oddział w Częstochowie został poinformowany przez żonę Marię S. w dniu 

23 sierpnia 2020 r., kiedy złożyła w organie rentowym odpis skróconego aktu zgonu męża 

wraz z wnioskiem o przyznanie renty rodzinnej. W dniu 31 sierpnia 2020 r. na wspólny 

rachunek bankowy małżonków S., wpłynęła należność z tytułu emerytury dla Zdzisława S. za 

miesiąc wrzesień 2020 r. w kwocie 1780,39 zł. Maria S. pobrała to świadczenie z rachunku 

bankowego. Organ rentowy w dniu 14 września 2020 r., w oparciu o przepis art. 138 ust. 3 

F.U.S., wydał decyzję, w której stwierdził, że Maria S. pobrała nienależnie świadczenie za 

okres od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r. w łącznej kwocie 1780,39 zł z tytułu 

emerytury przysługującej Zdzisławowi S. oraz zobowiązał ją do zwrotu nienależnie 

pobranych świadczeń. 

Zadanie: 

Proszę przygotować projekt odwołania. 

Rozwiazanie: 

Częstochowa, 3 października 2020 r. 

 

Sąd Okręgowy w  Częstochowie 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych 

 

za pośrednictwem: 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 



Oddział w Częstochowie 

Częstochowa 

 

Znak: I/20/22203420 

Ubezpieczony:  

Maria Solska, PESEL 20025441124, zam. ul. Ceglana 7, 42-613 Częstochowa – 

reprezentowana przez radcę prawnego Jana Sobotę, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Miła 7, 

42-613 Częstochowa 

Organ rentowy:  

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45, 42 – 

218 Częstochowa  

 

 

                                            ODWOŁANIE 

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie  z dnia 14 września 2020 r.,  

 

 

 Działając  w  imieniu Marii Solskiej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa - w 

załączeniu - zaskarżam  w  całości  decyzję  Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych  w  

Częstochowie z dnia 14 września 2020 r., wnosząc o jej zmianę i ustalenie, że  Maria Solska 

nie pobrała nienależnie świadczenia za okres od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r. w 

łącznej kwocie 1780,39 zł z tytułu emerytury przysługującej Zdzisławowi Solskiemu, a także 

o zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm 

przepisanych. 

 

Uzasadnienie 

 

 

Zdzisław Solski (uprawniony do emerytury) zmarł w dniu 15 sierpnia 2020 r. i o dacie 

jego śmierci ZUS Oddział w Częstochowie został poinformowany przez żonę Marię Solską w 

dniu 23 sierpnia 2020 r., kiedy złożyła w organie rentowym odpis skróconego aktu zgonu 

męża wraz z wnioskiem o przyznanie renty rodzinnej. W dniu 31 sierpnia 2020 r. na wspólny 

rachunek bankowy małżonków Solskich, wpłynęła należność z tytułu emerytury dla 

Zdzisława Solskiego za miesiąc wrzesień 2020 r. w kwocie 1780,39 zł. Maria Solska pobrała 

to świadczenie z rachunku bankowego. Organ rentowy w dniu 14 września 2020 r., w oparciu 

o przepis art. 138 ust. 3 F.U.S., wydał decyzję, w której stwierdził, że Maria Solska pobrała 

nienależnie świadczenie za okres od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r. w łącznej 

kwocie 1780,39 zł z tytułu emerytury przysługującej Zdzisławowi Solskiemu oraz zobowiązał 

ją do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. 



Podkreślić należy, iż w analizowanej sprawie przesłanki wskazane w powołanym 

wyżej przepisie, warunkujące zasadność żądania przez organ rentowy zwrotu od Marii 

Solskiej nienależnie pobranego świadczenia, nie zostały spełnione. Wypłata świadczenia 

przysługującego mężowi wnioskodawczyni za wrzesień  2020 r. nastąpiła wprawdzie po 

śmierci uprawnionego, która to śmierć miała miejsce w dniu 15 sierpnia 2020 r., na wspólny 

rachunek bankowy wnioskodawczyni i jej męża, jednakże została dokonana z przyczyn, za 

które organ rentowy ponosi odpowiedzialność. Wnioskodawczyni powiadomiła bowiem 

organ rentowy o śmierci męża już w dniu 23 sierpnia 2020 r. W tej dacie złożyła w organie 

rentowym akt zgonu (w aktach rentowych). Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zatem 

powiadomiony o śmierci uprawnionego. Zważywszy na fakt, że termin wypłaty 

przysługującego Zdzisławowi Solskiemu świadczenia emerytalnego przypadał na 15 - ego 

każdego miesiąca, należy stwierdzić, iż organ rentowy przed dniem wypłaty emerytury za 

miesiąc wrzesień 2020 r. dysponował informacją o śmierci uprawnionego. Dokonana pomimo 

posiadania takiej wiedzy wypłata świadczenia nie nastąpiła z przyczyn od organu rentowego 

niezależnych. Maria Soska nie może zostać obciążona odpowiedzialnością za taki stan rzeczy, 

skoro w odpowiednim czasie nie tylko poinformowała Zakład Ubezpieczeń Społecznych o 

zgonie męża, ale także udokumentowała tę okoliczność.  

Tak dokonanej oceny w żadnej mierze nie zmienia fakt, że organ rentowy z uwagi na 

złożoność operacji finansowych zmuszony był odpowiednio wcześniej uruchomić procedurę 

przekazania świadczenia na rachunek świadczeniobiorcy, aby najpóźniej w dacie płatności 

kwota emerytury znajdowała się na koncie świadczeniobiorcy. Tutejszy Sąd Apelacyjny w 

wyroku z dnia 22 października 2015 r. (III AUa 2111/14) wskazał bowiem, iż procedury 

finansowo - księgowe oraz proces techniczny wypłaty świadczenia nie mogą stanowić 

usprawiedliwienia niemożności wcześniejszej reakcji i anulowania dyspozycji wypłaty 

świadczenia. To na organie rentowym spoczywa obowiązek takiej organizacji pracy, aby nie 

dochodziło do wypłaty świadczeń, do których prawo ubezpieczonym już nie przysługuje – 

wygasło (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 września 2012 r., III AUa 

82/12).  Konstruowanie środka odwoławczego w oparciu o wyżej przedstawioną 

argumentację okazało się zasadne.  

 

 

                                                                                      …………………….. 

                                                                                      podpis pełnomocnika 

załącznik: 

- pełnomocnictwo procesowe (2 egz.) 

 

V. Ubezpieczona Anna S., urodzona w dniu 19 lutego 1971 r., do dnia 15 kwietnia 1998 

r. uczęszczała do Specjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Ubezpieczona pobiera rentę 

socjalną, jest ubezwłasnowolniona i jej obecnym opiekunem prawnym jest Iwona M. Po 

śmierci matki ubezpieczona złożyła wniosek o rentę rodzinną. Lekarz Orzecznik, a następnie 

Komisja Lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uznały, że wnioskodawczyni jest 



całkowicie trwale niezdolna do pracy, przy czym niezdolność ta istnieje od dnia 1 sierpnia 

2013 r. Na tej podstawie organ rentowy ZUS Oddział w Zabrzu w decyzji w decyzji z dnia 15 

października 2020 r.  odmówił wnioskodawczyni prawa do renty rodzinnej. 

Zadanie: 

Proszę sporządzić odwołanie.  

Rozwiązanie: 

 

Katowice, 3 listopada 2020 r. 

Sąd Okręgowy w  Gliwicach 

ul. Kościuszki 15 

44-100 Gliwice 

VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych 

 

za pośrednictwem: 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Oddział w Zabrzu 

ul. Szczęść Boże 18 

41-800 Zabrze 

 

 

 

 

Znak: I/20/22203420 

Ubezpieczona:  

Anna Sikora, PESEL 19027141124, zam. ul. Ceglana 7, 41 – 811 Zabrze reprezentowanej 

przez ustanowionego opiekuna Iwonę Mularczyk - Olszowską, zam. ul. Lwowska 17, 41 – 

812 Zabrze 

Organ rentowy:  

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże, 41 – 800 Zabrze  

 

 

 

                                           ODWOŁANIE 

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu  z dnia 15 październik 2020 r.,  

 



 Działając  w  imieniu Anny Sikory, zaskarżam  w  całości  decyzję  Zakładu  

Ubezpieczeń Społecznych  w  Zabrzu z  dnia 15 października 2020 r., wnoszę o zmianę 

zaskarżonej decyzji i przyznanie Annie Sikorze prawa do renty rodzinnej po zmarłej matce 

Monice Sikorze. 

. 

 

Uzasadnienie 

 

Podkreślić należy, iż Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z 29 września 2006 

r., II UZP 10/06 (OSNP 2007 nr 5-6, poz. 75), stwierdził, że dziecko, które stało się 

całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji po osiągnięciu wieku określonego 

w art. 68 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, nie nabywa prawa do renty rodzinnej na podstawie art. 68 ust. 1 

pkt 3 tej ustawy. Oznacza to, że prawo do renty rodzinnej przysługuje tylko takiemu dziecku 

całkowicie niezdolnemu do pracy, a także niezdolnemu do samodzielnej egzystencji, które nie 

miało możliwości uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, a więc takiemu, 

które stało się niezdolne do pracy w czasie, gdy nie mogło podlegać ubezpieczeniu 

społecznemu z powodu wieku lub uczęszczania do szkoły. 

Opisana sytuacja dotyczy ubezpieczonej (dotkniętej upośledzeniem umysłowym i 

chorobą psychiczną), która stała się całkowicie niezdolna do pracy i do samodzielnej 

egzystencji w wieku 15 lat, gdy uczęszczała jeszcze do Zawodowej Szkoły Specjalnej. 

Dowody z dokumentacji leczenia i funkcjonowania powódki w życiu społecznym Zostały 

zgromadzone w (dotyczących ubezpieczonej) aktach:  

- sprawy o ubezwłasnowolnienie (sta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. 

akt I C 134/82) 

- sprawy o stwierdzenie stopnia niepełnosprawności; 

- sprawy o rentę socjalną (akta sprawy SO w Gliwicach, sygn. akt VIII U 143/17). 

Dla wyjaśnienia spornej kwestii wnoszę o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych 

sadowych z zakresu psychiatrii i psychologii klinicznej. 

 

 

 

                                                                                          ……………….. 

                                                                          podpis opiekuna 

 

VI. Ubezpieczona Justyna G., urodzona 24 kwietnia 1956r., złożyła w dniu 6 października 

2020 r. wniosek o rentę rodzinną po zmarłym w dniu 23 września 2020 r. mężu Grzegorzu G. 

Wyrokiem z dnia 26 maja 2008 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, orzekł o separacji małżeństwa 

Justyny i Grzegorza G. Od momentu orzeczenia separacji, utrzymywała się samodzielnie.  

Zadanie: 

Proszę udzielić Justynie G. porady prawnej na piśmie. 



 

Rozwiązanie: 

 

Opinia prawna  

 

Stan faktyczny: Ubezpieczona Justyna Gwint, urodzona 24 kwietnia 1956 r., złożyła w dniu 

6 października 2020 r. wniosek o rentę rodzinną po zmarłym w dniu 23 września 2020 r. 

mężu Grzegorzu Gwint Wyrokiem z dnia 26 maja 2008 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, orzekł 

o separacji małżeństwa Justyny i Grzegorza Gwint. Od momentu orzeczenia separacji, 

utrzymywała się samodzielnie.  

Podstawa prawna: Przepisy  art. 67 ust. 1 pkt 3 oraz art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018r., poz. 

1270 ze zm. - zwanej dalej ustawą emerytalną) oraz  wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 

dnia 13 maja 2014r. (SK 61/13), zgodnie z którym art. 70 ust. 3 ustawy emerytalnej w 

zakresie, w jakim uprawnienie małżonki rozwiedzionej do uzyskania renty rodzinnej 

uzależnia od wymogu posiadania w dniu śmierci męża prawa do alimentów z jego strony, 

ustalonych wyłącznie wyrokiem lub ugodą sądową, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku 

z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Analiza: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2014 r. SK 61/13, stwierdzający 

że art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim uprawnienie małżonki rozwiedzionej do 

uzyskania renty rodzinnej uzależnia od wymogu posiadania w dniu śmierci męża prawa do 

alimentów z jego strony, ustalonych wyłącznie wyrokiem lub ugodą sądową, jest niezgodny z 

art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W 

uzasadnieniu tego wyroku Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że uregulowana w art. 65-74 

ustawy emerytalnej renta rodzinna jest świadczeniem ubezpieczeniowym, o charakterze 

majątkowym i alimentacyjnym. Prawo do niej powstaje w razie ziszczenia się ryzyka 

ubezpieczeniowego w postaci utraty żywiciela rodziny, który przed śmiercią miał ustalone 

prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniał warunki wymagane 

do uzyskania jednego z tych świadczeń. Celem renty rodzinnej jest zapewnienie ustawowo 

określonej grupie podmiotów (tj. członkom rodziny i osobom bliskim, które pozostawały pod 

pieczą ubezpieczonego żywiciela albo do których utrzymania przyczyniał się on bezpośrednio 

przed śmiercią) kompensaty środków utrzymania utraconych bądź pomniejszonych wskutek 

śmierci zobowiązanego do alimentacji (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 13 października 

2004r., sygn. akt II UK 496/03 oraz 5 stycznia 2011r., sygn. akt III UK 69/10). Podstawową 

funkcją renty rodzinnej jest zatem zapewnienie środków utrzymania krewnym i 

powinowatym, którzy nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Trybunał Konstytucyjny w 

sposób jednoznaczny wskazał na alimentacyjny cel i charakter renty rodzinnej, podnosząc, że  

przysługujące rentowe świadczenie rodzinne ma zapobiegać istotnemu pogorszeniu się 

sytuacji materialnej rodziny zmarłego ubezpieczonego, w tym także małżonki rozwiedzionej, 

której były małżonek dostarczał środków utrzymania, będąc do tego zobowiązany z mocy art. 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2081791:part=a67u1p3&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.1461263:ver=0&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2081791:part=a70u3&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a67u1&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a32u1&full=1


60 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 

788, ze zm.; dalej: k.r.o.). Według Trybunału Konstytucyjnego prawo do renty rodzinnej 

przysługuje osobom, względem których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny, na 

podstawie art. 60 § 1 k.r.o. Obowiązek ten mógł być również realizowany na warunkach 

ustalonych samodzielnie przez strony w drodze zgodnego ich porozumienia. Trybunał 

Konstytucyjny wskazał, że  nie jest wymagana jego sformalizowana forma pisemna, a do jego 

zawarcia może dojść na mocy czynności konkludentnych, jak ustne zgłoszenie takiej potrzeby 

przez jednego z małżonków i faktycznym wypłacaniu niezbędnych kwot przez drugiego z 

małżonków. Przepis ten natomiast nadal znajduje zastosowanie do osób, które świadczeń 

takich nie pobierały w żadnej formie. 

Trzeba zatem wskazać, za Sądem Najwyższym, iż  orzeczenie sądowe o separacji wyklucza 

prawo wdowy do renty rodzinnej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887 

ze zm.), chyba że miała ona w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony, przy 

uwzględnieniu skutków wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 

2014 r. SK 61/13 (por. wyrok z dnia 27 lipca 2017 r. , II UK 308/16). 

 W okolicznościach niniejszej sprawy trudno zakładać, aby między małżonkami istniała 

umowa (także dorozumiana) konkretyzująca obowiązek alimentacyjny, co oznacza, że 

żądanie renty rodzinnej nie znajduje podstaw.  

                                                                                  …………………………… 

                                                                                   radca prawny Jan Mysz 
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