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Wstęp

Przedmiotem niniejszej pracy jest postępowanie sądowe w sprawach
z zakresu ubezpieczeń społecznych, uregulowane przepisami
art. 459–476 oraz 4778–47716 k.p.c.

Ustawodawca przekazał rozpoznanie spraw z zakresu ubezpieczeń
społecznych do postępowania odrębnego, na co bez wątpienia miał
wpływ charakter tych spraw. Najpierw dana sprawa jest rozstrzygana
w postępowaniu administracyjnym przez organ rentowy, który wydaje
decyzję i dopiero od tej decyzji (lub jej niewydania w określonym ter-
minie) strona może wnieść odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń
społecznych. Jeżeli skorzysta z tego prawa, sprawa zostaje przeniesiona
na drogę postępowania sądowego i toczy się według przepisów kodeksu
postępowania cywilnego. To swoiste połączenie postępowania admini-
stracyjnego z postępowaniem cywilnym znalazło odbicie w niektórych
instytucjach tego postępowania oraz wywarło wpływ na jego kształt.
W postępowaniu tym spotykamy się ze specyficzną konstrukcją stron
procesowych, będącą konsekwencją tego, że zanim dana sprawa trafi
do sądu, najpierw jest przedmiotem postępowania przed organem
rentowym.

O przekazaniu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych do postę-
powania odrębnego zadecydował także wzgląd na zapewnienie szybkości
i sprawności tego postępowania. W postępowaniu tym sąd rozstrzyga
między innymi o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego, które
nierzadko stanowią jedyne źródło dochodu osób odwołujących się.
Osoby te z oczywistych względów zainteresowane są jak najszybszym
ich zakończeniem. W związku z tym, wychodząc naprzeciw tym potrze-
bom, ustawodawca w znacznym stopniu uprościł i odformalizował
postępowanie w tych sprawach.

Mimo jednak wprowadzonych uproszczeń w postępowaniu
w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych występują w nim zagad-

17



nienia prawne, które wywołują wiele trudności w praktyce oraz wątpli-
wości interpretacyjnych. Dowodzi tego orzecznictwo Sądu Najwyższego,
nierzadko rozbieżne, dotyczące kwestii związanych z wykładnią i stoso-
waniem przepisów regulujących to postępowanie. Wyjaśnienie tych
kwestii ma szczególnie istotne znaczenie właśnie ze względu na ważny
– ze społecznego punktu widzenia – charakter spraw z zakresu ubezpie-
czeń społecznych.

Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia i wyjaśnienia najważ-
niejszych zagadnień związanych z tym postępowaniem. Główny nacisk
został położony na aspekt procesowy omawianego postępowania od-
rębnego, ale w zakresie niezbędnym do analizy zagadnień procesowych
związanych z omawianym postępowaniem odrębnym w rozdziale
pierwszym zaprezentowany został w sposób syntetyczny system ubez-
pieczeń społecznych w Polsce. Dalsza część pracy przedstawia zagad-
nienia związane z zakresem spraw rozpoznawanych w tym postępowa-
niu, naczelnymi zasadami postępowania, charakterem spraw z zakresu
ubezpieczeń społecznych, stronami i przebiegiem tego postępowania.
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System ubezpieczenia społecznego

1. Uwagi wstępne

Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych usta-
wowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym,
pokrywających potrzeby wywołane przez zdarzenia losowe lub inne
zrównane z nimi zdarzenia, spełnianych przez zobowiązane do tego
instytucje oraz finansowanych na zasadzie bezpośredniego lub pośred-
niego rozłożenia ciężaru tych świadczeń, w całości lub co najmniej
w poważnej mierze na zbiorowości osób do nich uprawnionych1.

System ubezpieczenia społecznego w Polsce opiera się na art. 67
ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że „Obywatel ma prawo do zabezpie-
czenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę
i inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego”.

Ochrona powyższych sytuacji życiowych, tzw. ryzyk ubezpieczenio-
wych jest realizowana metodą ubezpieczeniową, a w pewnym zakresie
także zaopatrzeniową i opiekuńczą. Ochrona udzielana obywatelom
polskim jest zatem ochroną powszechną, tj. obejmującą wszystkich
obywateli oraz ochroną pełną, tzn. obejmującą wszystkie zdarzenia,
które mogą prowadzić do utraty zdolności do pracy oraz uzyskiwania
tą drogą środków utrzymania2.

1 W. Szubert, Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987, s. 66.
2 I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenie społeczne, t. I, Część ogólna, Warszawa 2003,

s. 22.
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2. Podstawowe akty

Polskie prawo ubezpieczenia społecznego nie zostało skodyfikowa-
ne, osiągnęło już jednak znaczny stopień zwartości, sprowadzający się
do uregulowania każdego rodzaju ubezpieczenia w zasadzie jednym
aktem. Prawo to opiera się na ustawie-matce, regulującej kwestie
wspólne dla wszystkich ubezpieczeń, tj. na ustawie z dnia 13 paździer-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych3 oraz trzech ustawach
dotyczących poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Są to:

1) ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych4,

2) ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa5,

3) ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych6.

Do przepisów regulujących prawo do emerytury zaliczyć należy
także ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych7, która dotyczy kwestii organizacyjno-finanso-
wych działania otwartych funduszy emerytalnych i gromadzenia
tzw. kapitału transferowego będącego podstawą wyliczenia drugiej
części emerytury bazowej oraz ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o pracowniczych programach emerytalnych8, normującą prawo do
dodatkowej emerytury z funduszy niepublicznych.

3. Zasady systemu ubezpieczeń społecznych

3.1. Uwagi ogólne

Obecnie obowiązujący w Polsce system ubezpieczenia społecznego
zawdzięcza swój kształt reformie przeprowadzonej w latach 1998–1999.

3 Tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.
4 Tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.
5 Tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.
6 Tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.
7 Tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z późn. zm.
8 Dz. U. Nr 116, poz. 1207 z późn. zm.
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Został on oparty na zasadzie przymusu, powszechności, równego
traktowania ubezpieczonych, gwarantowania przez państwo wypłacal-
ności świadczeń oraz na zasadzie wzajemności9.

3.2. Zasada przymusu

Zasada przymusu przejawia się tym, iż wraz z nawiązaniem stosun-
ku prawnego, z którym ustawa wiąże obowiązek ubezpieczenia społecz-
nego, powstaje przymus ubezpieczenia10. Wyłączona została tym samym
możliwość porozumienia między stronami tego stosunku co do wyłą-
czenia z ubezpieczenia11.

Przymus ubezpieczenia, uważany od początku za jedną z jego
istotnych cech12, wynika z faktu, że nie wszyscy są odpowiednio prze-
zorni. Ma on na celu zapobiegnięcie zgłaszania się do ubezpieczenia
społecznego wyłącznie osób słabych fizycznie, chorych, a unikanie
ubezpieczenia przez osoby młode i zdrowe. Z drugiej strony ma też
zapobiec przyjmowaniu przez ubezpieczycieli wyłącznie osób młodych
i zdrowych oraz odmowie przyjmowania osób chorych i słabszych13.
Przymus ten jednocześnie zapobiega niedbalstwu pracodawców14 oraz
zapewnia powszechność ubezpieczenia, co sprawia, iż w porównaniu

9 Są to zasady najczęściej wymieniane w literaturze, choć poszczególni autorzy nie
wymieniają ich wszystkich razem. I. Jędrasik-Jankowska (Ubezpieczenie społeczne..., s. 26
i n.) wyróżnia: zasadę przymusu, powszechności oraz wzajemności. J. Jończyk (Prawo
zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006, s. 88 i n.) wskazuje trzy zasady systemu ubez-
pieczeń społecznych, które wynikają z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
a mianowicie zasady: powszechności ubezpieczeń społecznych, równego traktowania
wszystkich ubezpieczonych i gwarantowania przez państwo wypłacalności świadczeń
z ubezpieczeń społecznych. Z kolei Z. Salwa (Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
Warszawa 2006, s. 335 i n.) wyróżnia zasadę: równego traktowania ubezpieczonych,
gwarantowania przez państwo wypłacalności świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
obowiązkowości ubezpieczenia oraz wzajemności świadczeń.

10 Z. Salwa (Prawo pracy..., s. 336) posługuje się pojęciem „zasada obowiązkowości
ubezpieczenia”.

11 E. Modliński, O charakterze stosunków prawnych ubezpieczenia społecznego, NP
1972, nr 12, s. 1602.

12 W. Szubert, Ubezpieczenia społeczne..., s. 49.
13 I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenie społeczne..., s. 27.
14 G. Szpor (w:) Z. Kluszczyńska, W. Koczur, K. Roszewska, K. Rubel, G. Szpor

(red.), T. Szumlicz, System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienie podstawowe, Warszawa
2009, s. 26.
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