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W oparciu o teksty przepisów: 

 - ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń          

społecznych, 

- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

- kodeksu postępowania cywilnego, 

przy wykorzystaniu wiedzy nabytej w pierwszej części zajęć, aplikanci rozwiązali 

przedstawione kazusy, przytaczając odpowiedzi wraz z argumentacją, powołującą 

odpowiednie orzecznictwo sądowe. 

Problematyka opisana w kazusach dotyczyła zagadnień proceduralnych dotyczących 

postępowania przed organem rentowym i sądami ubezpieczeń społecznych. Aplikanci 

uzyskali również możliwość wykorzystania w praktyce wiadomości dotyczących ubezpieczeń 

rentowych i ubezpieczenia emerytalnego.  

I tak, kazusy I - III dotyczyły kwestii procesowych dotyczących warunków nabycia 

prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Aplikanci nie mieli trudności z 

przygotowaniem - w oparciu o art. 14 ust. 2a ustawy emerytalnej - sprzeciwu od orzeczenia 

lekarza orzecznika ZUS, a także odpowiedzi na odwołanie (przy wykorzystaniu normy art. 

4779 § 31 k.p.c.) oraz opinii prawnej (przywołującej przepis art. 4779 § 21 k.p.c.).  

W odniesieniu do kazusu II część aplikantów wnosiła o oddalenie odwołania (należało 

wnosić o jego odrzucenie), błędnie rozpoznając właściwość rzeczową i miejscową sądu.  

W odpowiedziach na kazus III nieliczni aplikanci nie dostrzegali (wynikającej z 

prawa) potrzeby uchylenia decyzji.  

 Rozwiązując kazusy IV i V– z reguły – dokonali prawidłowej wykładni przepisu art. 

138 ust. 3 ustawy emerytalnej. Przygotowując projekty odwołań od decyzji, prawidłowo 

wykorzystywali przepisy procedury cywilnej. 

W odpowiedziach na kazus VI przedstawili wykładnię przepisów  art. 67 ust. 1 pkt 3 

oraz art. 70 ust. 3 ustawy emerytalnej, zasadnie przywołując  wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2014r. (SK 61/13).  

Aplikanci – w przeważającej większości – wykazali się umiejętnością prawidłowej 

interpretacji przedstawionych im stanów faktycznych, wskazując przy tym właściwe przepisy, 

których subsumcji w danym stanie faktycznym należało dokonać. Prezentowana przez 

aplikantów analiza prawna zawierała – z reguły - poprawną argumentację, często dodatkowo 

wspieraną odpowiednim orzecznictwem sądowym. 

Zauważyć jedynie wypada, że przedstawione aplikantom zadania okazały się dla nich 

trudne i pracochłonne o czy świadczy niewielka frekwencja na ćwiczeniach. 
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