
Ćwiczenia  z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych  dla aplikantów 

radcowskich I roku -Blok I (wykładowca SSA Ewelina Kocurek 

Grabowska) 

 

                                     6.10.2020 r. – grupa C 

20.10.2020 r. – grupa A i B 

 

W oparciu o teksty przepisów Ustawy z 13 października 1998  o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2020.266), Kodeksu cywilnego, Ordynacji 

podatkowej proszę o  rozwiązanie przedstawionych  kazusów. 

 

KAZUS 1) 

 

A. S. spółka z o.o.  powstała w październiku 2015r. Wspólnikami spółki są Maria 

N. posiadająca 99% udziałów i G.K. posiadający 1% udziałów. Od momentu 

założenia spółki Maria N. była Prezesem jednoosobowego zarządu . Przedmiotem 

działalności spółki jest między innymi świadczenie usług  montażowych w 

zakresie pcv i stolarki. W dniu 1 sierpnia 2016r. między Marią N. a  A.S. spółką 

z o.o. reprezentowaną przez pełnomocnika zarządu córkę Marii N. doszło do 

zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku specjalista d\s 

handlu w pełnym wymiarze casu pracy z wynagrodzeniem miesięcznym 5000 zł 

brutto. Maria N.  otrzymała informacje,  iż obowiązuje ją 8 godzinny dobowy i 

40 godzinny tygodniowy czas pracy. Z zakresu obowiązków Marii N.  wynikało, 

iż nie ma bezpośredniego przełożonego a do jej obowiązków należy poszukiwanie 

kontrahentów, dbanie o pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, realizacja planu 

sprzedażowego, obsługa zamówień, kontrola dostawy towaru, monitorowanie 

finansów. Była uprawniona do zawierania umów, składania ofert do przetargu, 

wystawiania faktur. Odpowiadała  za sprzedaż usług realizację planu 

sprzedażowego, kontakty z klientami i finanse.  

Spółka zgłosiła Marię N.  do ubezpieczeń społecznych jako pracownika od dnia  

1 sierpnia 2016r. W aktach osobowych Marii N.  brak orzeczenia lekarskiego 

dopuszczającego do pracy na stanowisko specjalista d/s handlu.  

W dniu 1 marca 2017r. A.S. spółka z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika 

zawarła z Marią N.  aneks do umowy o prace którym strony ustaliły wysokość 

wynagrodzenia na 7/8 etatu w kwocie 7.500 brutto. Po zawarciu umowy o prace  

Maria N. nadal pełniła funkcje prezesa.  

Maria N. przebywała na zwolnieniu lekarskim w okresach od 14 listopada do 16 

grudnia 2016r. i od 17 grudnia 2016r. do 27 lutego 2017r. a następnie od 1 

kwietnia 2017r. do 31 lipca 2017r. . 

Oprócz Marii N. spółka zatrudniała męża Marii N. od 1 grudnia 2015r.  

do 31 maja 2017r. na stanowisku dyrektor d/s marketingu w wymiarze pełnego 

etatu z wynagrodzeniem brutto 2.000 zł oraz M.S.  w ramach umowy zlecenia  

od 31 lipca 2017r. do 31 sierpnia 2017r. z wynagrodzeniem 2.000 zł brutto.  



Decyzją  z dnia  11 października  2017r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na 

podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 13 ustawy z dnia 13 października 1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, późn. zm.) art. 

58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 

121 ze zm.) stwierdził, że Maria N. jako pracownik u płatnika składek  A. S. 

spółka z o.o. nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu,   

rentowym, chorobowemu od dnia 1 sierpnia 2016r.  

 

Pytanie:  

 

Czy decyzja ZUS jest prawidłowa ? Proszę przygotować opinię prawną 

dotyczącą istnienia  ( bądź braku )tytułu do podlegania ubezpieczeniom 

społecznym przez Marię N.  

 

Odpowiedź  

 

W świetle treści art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z 

zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej są pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów. W myśl art. 8 ust. 1 

ustawy systemowej, za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy 

Dla powstania stosunku pracy nie wystarcza samo zawarcie na piśmie umowy o 

treści odpowiadającej wymaganiom art. 29 k.p., założenie dokumentacji 

pracowniczej i wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia oraz formalna 

legalizacja umowy przed organem rentowym czy urzędem skarbowym przez 

złożenie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczeń społecznych i deklaracji 

podatkowej, ale niezbędne jest wykazanie, że stosunek taki, o cechach 

określonych w art. 22 § 1 k.p., faktycznie został nawiązany i był realizowany 

przez strony.  

Zgodnie z § 1 art. 22 k.p., przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 

zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 

przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za 

wynagrodzeniem. Główną cechą umowy o pracę pozostaje  zasada 

podporządkowania pracownika, odróżniająca stosunek pracy od innych 

stosunków zobowiązaniowych.  

Wracając do oceny prawnej nawiązanego przez Marię N. ze spółką A. S. stosunku 

zatrudnienia należy zauważyć, że nie wykazuje ono istnienia cech stosunku pracy.  

Zakres obowiązków Marii N. na stanowisku specjalisty (dyrektora) był bardzo 

szeroki, dotyczył praktycznie wszystkich spraw związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w tym także monitorowania finansów, sprawowania  

nadzoru nad  sytuacją majątkową firmy . O braku możliwości podlegania przez 

Marię N. ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę świadczy fakt, że 



posiada ona  99% udziałów w spółce A. S. sp. z o. o. Trudno w świetle 

powyższych ustaleń mówić o podporządkowaniu Marii N.  przełożonemu. W tym 

zakresie można wskazać na utrwalony w orzecznictwie Sądu Najwyższego pogląd 

sprowadzający się do tezy, że prezes, który ma większościowe udziały w spółce  

z ograniczoną odpowiedzialnością, nie może jednocześnie korzystać z 

ubezpieczenia społecznego jako pracownik (por. wyrok z dnia 7 kwietnia 2010r., 

sygn. akt II UK 177/09 oraz wyrok dnia 11 września 2013r., sygn. akt II UK 

36/13). Podporządkowanie pracownicze nie występuje wtedy, kiedy jedna i ta 

sama osoba wyznacza zadania pracownicze, a następnie sama je wykonuje (por. 

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2011r., sygn. akt II UK 20/11).  

Analiza stanu faktycznego sprawy skłania do sformułowania konkluzji na temat 

pozorności zawartej przez strony umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 

§ 1 k.p. w związku z art. 83 § 1 k.c. w związku z art. 65 § 1 k.c. w związku  

z art. 300 k.p. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają, z 

zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi 

współpracującymi. 

Z mocy art. 8 ust. 6 pkt 4 tej ustawy, za osobę prowadząca pozarolniczą 

działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną 

odpowiedzialności oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub 

partnerskiej. 

W świetle powyższego należy uznać, że Maria N. jako dominujący (niemal 

jedyny) wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może podlegać 

ubezpieczeniom społecznym  z racji bycia jedynym wspólnikiem spółki  Z 

perspektywy norm prawa ubezpieczeń społecznych tego rodzaju spółkę ( w której 

prawie wszystkie udziały są skupione w jednych rękach ),należy traktować jako 

spółkę jednoosobową. Taka kwalifikacja prawna  znajduje oparcie w 

uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2011r., I UK 8/11 

(OSNP 2012/17-18/225), z dnia 11 września 2013r., II UK 36/13 (LEX nr 

1391783).  

 

 

 

KAZUS 2) 

 

Płatnik składek L.P s.c. zwany dalej Spółką, działa od marca 2015r. Zasadniczym 

przedmiotem jej działalności jest serwis zjeżdżalni wodnych. Spółka zatrudnia 

dwóch pracowników biurowych i kierownika robót na podstawie umowy o pracę 

oraz dwóch pracowników na stażu. Spółka zawiera umowy o dzieło z osobami 



fizycznymi , gdy zachodzi potrzeba wykonania prac serwisowych. Kierownik 

robót zajmuje się określaniem zakresu prac i odbiorem prac. Osoby wykonujące 

serwis zjeżdżalni nie musiały posiadać żadnych specjalnych umiejętności. Serwis 

zjeżdżalni polegał na wykonaniu niezbędnych napraw, w tym uzupełnianiu 

ubytków, malowaniu. Wszyscy wykonywali takie same prace i dostawali za 

wykonanie serwisu wynagrodzenie w takiej samej wysokości. Spółka wyposażała 

osoby wykonujące serwis w niezbędne materiały i narzędzia służące do naprawy 

zjeżdżalni. Na miejsce wykonania serwisu, osoby które miały go wykonać 

jeździły własnymi samochodami, albo samochodami należącymi do spółki. Jeżeli 

jeździły własnymi samochodami, spółka zwracała koszty paliwa. Wysokość 

wynagrodzenia w/w osób była uzależniona od wielkości remontowanej zjeżdżalni 

i ustalano ją zawsze w oparciu o długość zjeżdżalni, a nie przy uwzględnieniu 

szczególnych kwalifikacji wykonawców. Osoby zatrudnione w oparciu o umowy 

o dzieło powierzoną pracę wykonywały osobiście, a poprawność wykonania 

zleconych czynności zawsze weryfikował współwłaściciel Spółki. Naprawy 

gwarancyjne wykonywali inni pracownicy, jeżeli te osoby które wykonały serwis 

nie współpracowały już ze spółką.  

       

Pytanie: 

 

Czy zawarte umowy pomiędzy spółką, a serwisantami stanowiły tytuł do 

podlegania ubezpieczeniom społecznym? 

Proszę przedstawić krótkie uzasadnienie stanowiska. 

 

 

Odpowiedź  
 

Przede wszystkim należy podnieść że o prawidłowym zakwalifikowaniu umowy 

cywilnoprawnej nie decyduje wyłącznie nazwa umowy ani jej formalne 

postanowienia, ale także sposób jej wykonywania, a w szczególności 

realizowanie przez strony - nawet wbrew postanowieniom umowy - cech 

charakterystycznych dla danego stosunku prawnego, które odróżniają zawartą i 

realizowaną umowę od innych umów cywilnoprawnych.  

Umowa o dzieło jest umową o „rezultat usługi” - co jest podstawową cechą 

odróżniającą ją od umowy o pracę oraz od umowy zlecenia. Konieczne jest, aby 

działania przyjmującego zamówienie doprowadziły w przyszłości do 

konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu - w postaci materialnej bądź 

niematerialnej. Dzieło jest przy tym wytworem, który w momencie zawierania 



umowy nie istnieje, jednak jest w niej z góry przewidziany i określony w sposób 

umożliwiający jego późniejszą weryfikację (w szczególności przy użyciu 

jednostek metrycznych, przez porównanie z istniejącym wzorem, z 

wykorzystaniem planów, rysunków lub też przez opis). Przedmiot umowy o 

dzieło może zatem zostać określony w różny sposób, jednakże określenie to musi 

być na tyle precyzyjne, aby nie było wątpliwości, o jakie dzieło chodzi. Nadto 

cechą konstytutywną dzieła jest samoistność rezultatu, przez co rozumie się jego 

niezależność od dalszego działania twórcy.  

Wykonanie określonej czynności (szeregu powtarzających się czynności), bez 

względu na to, jaki rezultat czynność ta przyniesie, jest natomiast cechą 

charakterystyczną tak dla umów zlecenia (gdy chodzi o czynności prawne - art. 

734 § 1 k.c.), jak i dla umów o świadczenie usług nieuregulowanych innymi 

przepisami (gdy chodzi o czynności faktyczne - art. 750 k.c.). W odróżnieniu od 

umowy o dzieło, przyjmujący zamówienie w umowie zlecenia (umowie o 

świadczenie usług) nie bierze więc na siebie ryzyka pomyślnego wyniku 

spełnianej czynności. Jego odpowiedzialność za właściwe wykonanie umowy 

oparta jest na zasadzie starannego działania (art. 355 § 1 k.c.), podczas gdy 

odpowiedzialność strony przyjmującej zamówienie w umowie o dzieło 

niewątpliwie jest odpowiedzialnością za rezultat.  

W odniesieniu do stanu faktycznego kazusu zauważyć należy, iż strony w 

rzeczywistości  zawarły umowy o świadczenie usług. Jako przedmiot umów 

wskazano serwisowanie zjeżdżalni wodnej. 

 Osoby zatrudnione  w ramach spornych umów wykonywały prace związane z 

serwisem zjeżdżalni wodnych, na obiektach wskazanych przez spółkę. Za 

wykonaną pracę wszyscy otrzymywali jednakowe wynagrodzenie, uzależnione 

od długości zjeżdżalni. W odniesieniu do umowy o dzieło istnieje natomiast 

związek wynagrodzenia z samym dziełem, jego wartością; zaś w świadczeniu 

usługi rozłożonej w czasie istnieje związek wynagrodzenia z ilością, jakością i 

rodzajem usługi. 

Przedmiotem umów było wykonywanie prostych, powtarzalnych czynności  

(np. uzupełnianie ubytków, malowanie itp.). Prace wykonywane w ramach tych 

umów nie wymagały żadnych przeszkoleń ani kwalifikacji. Także więc te 

okoliczności przemawiają za uznaniem ich za umowy o świadczenie usług (a nie 

umowy o dzieło).  

Nie można, w rozpatrywanej sprawie przyjąć, iż zachodziła samoistność działania 

twórcy (poszczególnych serwisantów), która prowadziła do finalnego stworzenia 



dzieła, skoro takowe powstawało w cyklu prac, wykonywanych przez różnych 

pracowników.  

 W świetle powyższego osoby zatrudnione jako serwisanci  realizując sporne 

umowy jako osoby wykonujące umowy o świadczenie usług, podlegali 

obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 w 

związku z art. 12 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych . 

 

 

 

KAZUS 3) 

 

Decyzją z dnia 22 grudnia 2014r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział 

stwierdził, że A.P. jako wice-prezes zarządu „A – Z Sp. z o.o. odpowiada za 

zobowiązania spółki z tytułu składek w łącznej kwocie 1.895 208,80 zł, w tym z 

tytułu składek na: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,Fundusz Ubezpieczeń 

Zdrowotnych Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych za okres od 03/2010 do 01/2013. 

Od decyzji tej A.P. wniósł odwołanie wskazując, że w chwili przyjęcia jego 

rezygnacji przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 3 listopada 

2010r. sytuacja finansowa spółki nie kwalifikowała jej do zgłoszenia wniosku o 

ogłoszenie upadłości. Nie ponosi on zatem winy w niezgłoszeniu wniosku o 

ogłoszenie upadłości. Nadto podał, że z uwagi na długotrwałą chorobę dziecka 

faktycznie nie wykonywał obowiązków członka zarządu. 

 

Pytanie: 

 

Czy A.P. odpowiada za zobowiązania składkowe Spółki A-Z? 

Proszę zwięźle uzasadnić odpowiedź. 

 

Odpowiedź 

Treść art. 116 Ordynacji podatkowej który ma zastosowanie w sprawach z 

zakresu ubezpieczeń społecznych w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 

października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych zawiera  dwie 

pozytywne przesłanki obciążenia odpowiedzialnością członków zarządu spółki za 

jej zobowiązania tj. faktyczne sprawowanie zarządu oraz bezskuteczność 

egzekucji, oraz trzy przesłanki negatywne: 1) we właściwym czasie zgłoszono 

wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie 



restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814) albo zatwierdzono układ w 

postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 

2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, albo  2) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie 

upadłości nastąpiło bez winy, 3) wskazano   mienie spółki, z którego egzekucja 

umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. 

Warto zaznaczyć , że  ciężar udowodnienia przesłanek pozytywnych spoczywa 

na organie rentowym, zaś w odniesieniu do przesłanek negatywnych - ciężar 

dowodu spoczywa na podmiotach potencjalnie odpowiedzialnych. 

W stanie faktycznym objętym kazusem  A.P. był wiceprezesem zarządu w części 

okresu, w którym powstały zaległości składkowe. W odniesieniu do 

podnoszonego przez A.P zarzutu braku możliwości wykonywania obowiązków 

wiceprezesa z uwagi na chorobę dziecka należy przede wszystkim wskazać, że w  

judykaturze Sądu Najwyższego przyjmuje się jednolicie, że przewidziana w art. 

116 §1i2 Ordynacji podatkowej odpowiedzialność członka zarządu jest 

niezależna od tego czy zaległości z tytułu składek, których z powodu braku 

majątku spółki nie można było wyegzekwować, powstały z przyczyn zależnych, 

czy też niezależnych od członka zarządu . Równocześnie jednak sformułowanie 

„pełnienie obowiązków członka zarządu” odnieść  należy do kontekstu 

faktycznego, którego nie można wprost utożsamiać np. z wpisem do rejestru 

handlowego, lecz należy mieć na względzie możliwość uwzględnienia przy 

dokonywaniu jego wykładni okoliczności faktycznych, dotyczących możliwości 

rzeczywistego oddziaływania na sprawy danej spółki przez osobę tylko formalnie 

figurującą w rejestrze jako członek zarządu [zob. wyrok NSA z 16.9.2011 r., II 

FSK 561/1. Odpowiedzialność osoby trzeciej, o której mowa w art. 116 § 2 

Ordynacji podatkowej, nie może być skierowana wobec takiej osoby, która 

faktycznie nie pełniła obowiązków członka zarządu danej spółki. Za takim 

rozumieniem tego przepisu przemawia zarówno wykładnia językowa (w przepisie 

jest mowa o "pełnieniu obowiązków", a więc o ich wykonywaniu, działaniu 

aktywnym, o określonym stanie faktycznym, a nie formalnym wynikającym 

jedynie z wpisu do rejestru), jak i celowościowa.  

W konsekwencji uznać należy, że A.P zasadniczo ponosi odpowiedzialność za 

zaległości składkowe Spółki , ale tylko za okres kiedy pełnił funkcje członka 

zarządu , chyba że wykaże ze wskutek jego faktycznej nieobecności związanej z 

chorobą syna przez cały sporny okres nie wykonywał czynności członka zarządu. 

 

 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2362748:ver=1&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2362748:ver=1&full=1


KAZUS 4) 

 

Piotr Z. wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A. 

W umowie określono 1 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania 

pracy. Następnie Piotr Z. zawarł umowę zlecenia z płatnikiem B. W umowie 

określono 10 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. 

Przychody uzyskany w styczniu 2019 r. wynoszą: z tytułu umowy zawartej z 

płatnikiem A - 2150 zł, z tytułu umowy zawartej z płatnikiem B - 600 zł.  

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019r wynosiło 2250 zł. 

 

Pytanie:  
 

Zatrudnienie u którego płatnika składek będzie stanowiło  tytuł do podlegania 

ubezpieczeniom społecznym dla Piotr Z. w styczniu 2019r ? 

  

Odpowiedź 

 

Piotr B. będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu 

zatrudnienia u płatnika A. od 1 do 31 stycznia 2019r, oraz u płatnika B. od 10 do 

31 stycznia 2019r, albowiem z tytułu zawartej umowy z płatnikiem A. nie 

osiąga minimalnego wynagrodzenia.  

 

 

KAZUS 5) 

 

Irena P. zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 

1/5 etatu u płatnika A. W umowie o pracę nie ma zagwarantowanego 

minimalnego wynagrodzenia. Comiesięcznie podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego tytułu wynosi 450 zł. 

• Jednocześnie Irena P. zawarła dwie umowy zlecenia: 

• z płatnikiem B na okres od 1 marca do 30 marca 2019 r. (przychód 

uzyskany w tym miesiącu - 1 800 zł), 

• z płatnikiem C na okres od 10 marca do 30 marca 2019 r. (przychód 

uzyskany w tym miesiącu - 2 800 zł). 

• Umowy nie są wykonywane na rzecz pracodawcy A. 

 

 

Pytanie:  

 

Zatrudnienie u którego płatnika składek będzie stanowiło  tytuł do podlegania 

ubezpieczeniom społecznym dla Ireny P. w marcu  2019 r ? 

 



Odpowiedź 

 

Za marzec 2019r obowiązek ubezpieczeń społecznych rodzi umowa o pracę 

zawarta z płatnikiem A. oraz umowa zlecenia zawarta z płatnikiem B. Umowa z 

płatnikiem C. nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych , albowiem łączna 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy i 

umowy zlecenia z płatnikiem B. osiąga minimalne wynagrodzenie. 

 

 

OMÓWIENIE ODPOWIEDZI 

Inicjując omawianie przesłanych rozwiązań pragnę zaznaczyć, że wszyscy 

aplikanci, którzy przesłali rozwiązania kazusów, wykazali się nakładem pracy 

pozwalającym na zaliczenie ich obecności na ćwiczeniach. Odnosząc się zaś  do 

treści nadesłanych przez aplikantów rozwiązań  kazusów zauważam , że w 

większości odpowiedzi były prawidłowe. Oparte zostały na  właściwych  

podstawach  prawnych, jak i przedstawiały logiczne wnioski wyciągnięte z 

analizy podanych stanów faktycznych. Prezentowana przez aplikantów analiza 

prawna zawierała  wystarczającą argumentację, równocześnie wspartą często o 

orzecznictwo jak i piśmiennictwo. 

Zdarzyły się rzadko odpowiedzi błędne czy też niepełne , jednakże zawierały one 

argumentację pozwalającą na uznanie , że aplikanci byli zapoznani z tematyką 

ćwiczeń , a jedynie dokonali odmiennych ocen. 

 

 

                                                           Ewelina Kocurek-Grabowska 

 


