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ciI. Uwagi wprowadzaj ce 

Kodeks post powania cywilnego ze swej istoty i praktycznego przeznaczenia jest 

procedur  rozstrzygania sporów o charakterze cywilnym, w post powaniu cywilnym. 

Jednak e na mocy art. 1 k.p.c. w trybie s dowego post powania cywilnego 

rozpoznawane s  sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opieku czego, prawa pracy, 

jak równie  sprawy z zakresu ubezpiecze  spo ecznych, a tak e inne sprawy, które z 

mocy przepisów szczególnych zosta y skierowane do tego post powania. 

Sprawy z zakresu ubezpiecze  spo ecznych ze swej istoty i przeznaczenia s  

sprawami administracyjnymi rozpoznawanymi w oparciu o ogóln  procedur  

administracyjno-prawn , uzupe nion  przepisami szczególnymi, wynikaj cymi z 

ustawodawstwa dotycz cego emerytur, rent oraz innych wiadcze  z ubezpieczenia 

spo ecznego. Skierowanie sporów powsta ych na tle roszcze  dotycz cych 

ubezpiecze  spo ecznych - wprawdzie tylko w pewnej cz ci - na drog  s dowego 

post powania cywilnego jest rozwi zaniem niew tpliwie oryginalnym, 

nastr czaj cym wiele trudno ci w praktycznym stosowaniu tego rozwi zania, nie 

mówi c ju  o skomplikowanych zagadnieniach procesowo-prawnych, zw aszcza je li 

chodzi o s dow  cz  tego post powania. 

Rozpoznanie wniosku o przyznanie emerytury odbywa si ci le wedle regu  

procedury administracyjnej. Wedle tych regu  organ rentowy (komórka Zak adu 

Ubezpiecze  Spo ecznych) przeprowadza odpowiednie post powanie dowodowe i w 

oparciu o dokonane ustalenia faktyczne wydaje decyzj  o przyznaniu wiadcze  

emerytalnych lub o odmowie przyznania takich wiadcze . 

Wydana w tej mierze decyzja ko czy cz  post powania administracyjno-prawnego 

i od tego momentu rozpoczyna si  cz  s dowa post powania emerytalnego, o ile 

oczywi cie wniesione zosta o odwo anie od decyzji. 

Standardem z zakresu procedury prawnej jest regu a, wedle której rozpoznanie 

sprawy powinno nast pi  stosownie do jednolitego rodzaju post powania. 

Tymczasem w sprawach dotycz cych roszcze  wynikaj cych z ubezpieczenia 

spo ecznego regu a ta zosta a z amana. Post powanie pierwszoinstancyjne 

prowadzone jest ci le wed ug procedury administracyjnej, z chwil  jednak 
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wniesienia przez uprawniona osob , od wydanej decyzji, rodka odwo awczego, 

rozpoczyna si  post powanie s dowe, stosownie do szczególnych przepisów k.p.c. 

Przepisy k.p.c. uleg y odpowiedniej modyfikacji, w takim sensie, a eby stosunek 

administracyjno-prawny podlega  regu om procedury cywilno-s dowej. 

Zderzenie dwóch radykalnie odmiennych procedur budzi o i budzi wiele w tpliwo ci, 

tpliwo ci dotycz cych, tak zasadniczych kwestii systemowych, jak i procesowej 

skuteczno ci takie zwi zku odmiennych procedur. Przeniesienie post powania 

odwo awczego w sprawach z zakresu ubezpiecze  spo ecznych na drog  

post powania s dowego prowadzi do rozpoznawania odwo  przy uwzgl dnieniu 

podstawowych zasad procedury cywilnej, a mianowicie zasady kontradyktoryjno ci 

(sporno ci) i zasady dyspozycyjno ci (rozporz dzalno ci uprawnieniami 

procesowymi). Wprawdzie obie te zasady uleg y pewnym modyfikacjom dla potrzeb 

rozpoznawania spraw z ubezpieczenia spo ecznego, przez przyznanie s dowi 

pewnych uprawnie  do dzia ania s dów z urz du, niemniej jednak s dowe 

post powanie odwo awcze toczy si  z wyra nie wi ksz  aktywno ci  stron i osób 

zainteresowanych w porównaniu z post powaniem administracyjnym, w którym 

element oficjalno ci jest zdecydowanie dominuj cy. Koegzystencja zasady 

oficjalno ci z nieznan  procedurze administracyjnej zasad  skargowo ci by a w 

trakcie badania akt spraw jednym z najbardziej interesuj cych zagadnie  i na to 

zagadnienie zwrócono szczególna uwag . 

Badanie praktyki s dowej w zakresie rozpoznawania odwo  od decyzji organów 

rentowych, wydanych w sprawach dotycz cych wiadcze  emerytalnych, by o 

ostatnim badaniem orzecznictwa z zakresu ubezpiecze  spo ecznych. Dla 

przypomnienia trzeba wskaza , i  pierwsze szerokie badania wykonano w roku 

20011, nast pnie za  przeprowadzone zosta y badania dotycz ce roszcze  osób 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji (rok 2007)2 i w ko cu niniejsze badania 

dotycz ce roszcze  emerytalnych. Ustalenia i wnioski z bada  praktyki s dowej 

niew tpliwie mog  by  pomocne w pracach legislacyjnych nad nowym kodeksem 

                                            

1 E. Warzocha, Post powanie z zakresu ubezpiecze  spo ecznych - praktyka s dowa i problematyka 
rozwi za  legislacyjnych, Warszawa 2001, Materia y Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo ci. 
2 E. Warzocha, Ocena sutków wprowadzenia dwuinstancyjnego post powania lekarskiego, Warszawa 
2007, Materia y Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo ci. 
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post powania cywilnego, w cz ci odnosz cej si  do rozpoznawania wedle 

procedury cywilnej innych spraw ni  sprawy cywilne, o ile oczywi cie dalej taki model 

by by proponowany. 
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II. Wyniki bada  dokonanych w S dzie Ubezpiecze  Spo ecznych 

w Bydgoszczy 

A. Wp yw spraw do s du, w których wniesiono odwo ania od decyzji 
organów rentowych, dotycz cych wiadcze  emerytalnych 

Rok 2003 -    855 

 2004 -    936 

 2005 -    647 

 2006 - 1.706 

 2007 - 1.181 

I pó . 2008 -    843 

 

Wysoko  wp ywu spraw do s du nie jest ustabilizowana albowiem z roku na rok 

wyst puj  znaczne ró nice, co uwidacznia si  szczególnie mi dzy rokiem 2005, a 

2006, skoro wp yw odwo  z 2006 r. stanowi prawie trzykrotno  wp ywu z 2005 r. 

Nie uda o si  ustali  jaka by a przyczyna takiego stanu rzeczy, w ka dym razie 

przyczyn nale y szuka  po stronie post powania rentowego. Wydaje si , i  by y to 

przyczyny o charakterze statystycznym, w tym przypadku du a ilo  zapad ych 

decyzji niekorzystnych dla uprawnionych wnioskodawców b  zmiany tzw. polityki 

orzeczniczej organów rentowych. Takie same uwagi mo na poczyni  do ró nicy 

wp ywu mi dzy rokiem 2006 a 2007, z tym e ruch w wysoko ci wp ywu szed  w 

odwrotnym kierunku. Trzeba jednak przyj , i  wahania w wysoko ci wp ywu spraw 

do s du nie powinny podwa  innych wyników bada  w zakresie post powania 

dowego i rozstrzygni  merytorycznych, zapad ych w s dzie. 

B. Sprawno  post powania administracyjnego i s dowego w sprawach 
dotycz cych roszcze  emerytalnych 

W sprawach dotycz cych zaopatrzenia emerytalnego, a wi c w sprawach 

zwi zanych bezpo rednio z bytem fizycznym uprawnionych, sprawno  
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post powania prawnego jest kwesti  wielkiej wagi. Sprawno  ta bywa cz sto 

zagro ona, zw aszcza w sytuacjach przechodzenia post powania w sprawie przez 

ró ne rodzaje post powania. Taka sytuacja wyst puje w nie w sprawach 

emerytalnych, w których pocz tkowo sprawy prowadzone s  wedle procedury 

administracyjnej, a nast pnie w przypadku z enia odwo ania od decyzji, 

przechodz  do s du, który prowadzi post powanie stosownie do procedury cywilnej, 

uj tej w tym wzgl dzie w odpowiedni, szczególny rozdzia . Wyniki bada  

prowadzonych w S dzie Okr gowym w Bydgoszczy da y nast puj ce ustalenia. 

1. Za atwienie spraw dotycz cych dania przyznania emerytury przed 

organem rentowym, od momentu z enia wniosku do wydania decyzji 

przez organ 

- do 1 miesi ca - 26 spraw, 

- do 2 miesi cy - 14 spraw, 

- do 3 miesi cy - 6 spraw, 

- powy ej 3 miesi cy - 4 sprawy. 

cznie zbadano 50 spraw. Jako ewenement warto wskaza , i  jedn  ze spraw 

organ rentowy za atwi  nast pnego dnia po wp yni ciu wniosku, czyli post powanie 

administracyjne trwa o 1 dzie . 

Wskazane wy ej dane pozwalaj  oceni , i  post powanie w sprawie za atwienia 

wniosku o przyznanie emerytury przez organem rentowym by o sprawne i szybkie, a 

wi kszo  spraw (40 na 50) za atwiona zosta a w ustawowo wymaganym czasie 2 

miesi cy (art. 35 k.p.a.). 

Szybko  za atwiania spraw wi e si ci le z zakresem przeprowadzonego 

post powania dowodowego. Jest rzecz  oczywist , i  obfito  dowodów przed a 

post powanie. 
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2. Zakres post powania dowodowego w badanych sprawach, w 

post powaniu przed organem rentowym 

- dokumenty    - 50 spraw, 

- zeznania wiadków   - 7 spraw, 

- opinia bieg ego i inne dowody - 0 spraw. 

Zakres przeprowadzonych dowodów okaza  si  bardzo skromny. W ka dej sprawie 

organ dysponowa  dokumentami, które zazwyczaj by y juz do czone do wniosku. 

Dowód z zezna wiadków przeprowadzono tylko w 7 sprawach, co odpowiada ilo ci 

spraw, w których post powanie trwa o 2 miesi ce (p. pkt 1). Ogólnie mo na 

stwierdzi , i  post powanie dowodowe by o minimalne, st d szybko  post powania 

przed organem nie mog a by  znaczna. 

3. Tre  decyzji organu rentowego zaskar onych do s du 

Przedmiotem badania by o 50 spraw, które znalaz y si  w s dzie, a zatem musia y 

by  sprawy, w których zapad y decyzje z których uprawnieni nie byli zadowoleni. Z 

tych wzgl dów sk adali odwo ania od, ich zdaniem, nies usznych i nietrafnych decyzji 

w ich sprawie emerytalnej. Osoby skar ce kierowa y si  w ocenie trafno ci decyzji 

subiektywnym odczuciem, jest to jednak naturalne. 

Decyzje organu rentowego w badanych sprawach 

- odmowa przyznania emerytury  47 

- przyznanie emerytury w wysoko ci 

 poni ej danej przez uprawnionego    3 

Zwraca uwag  fakt, i  odwo ania s  sk adane g ównie w stosunku do decyzji, które 

odmawiaj  przyznania emerytury co do zasady. Ca kowita odmowa przyznania 

emerytury jest niew tpliwie decyzj  drastyczn  dla wnioskodawcy, dlatego te  

skar one s  w zasadzie wszystkie decyzje tego rodzaju. Kwestia wysoko ci 

wiadczenia emerytalnego, aczkolwiek tak e bardzo istotna budzi jednak mniejszy 

sprzeciw i odwo  w tych sprawach jest niewiele. 
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4. Czas jaki up yn  od z enia odwo ania do organu do przekazania 

sprawy do s du 

Dla okre lenia sprawno ci post powania jest to kwestia bardzo istotna, gdy  jest to 

przej cie od post powania administracyjnego do post powania s dowego. Od 

sprawnego i szybkiego przeniesienia sprawy zale y sprawny tok post powania, za  

brak w ciwej koordynacji w tym wzgl dzie mo e prowadzi  do znacznej niekiedy 

przewlek ci w biegu sprawy. 

W badanych sprawach ujawniono nast puj ce fakty. Up yw czasu od wp ywu 

odwo ania do przekazania sprawy do s du. 

Przekazano: 

- do 1 miesi ca  38 spraw, 

- do 2 miesi cy    8 spraw, 

- powy ej 2 miesi cy    4 sprawy. 

Przekazanie do s du w ci gu 1 miesi ca 38 spraw na zbadanych 50 przypadków, 8 

dalszych za  w terminie 2 miesi cy nale y uzna  za wynik bardzo dobry i moment 

przekazania sprawy nie mo na uzna  za czynno  negatywnie wp ywaj  na 

sprawno  post powania. 

5. Czas jaki up yn  mi dzy przekazaniem sprawy do s du a pierwsz  

rozpraw  w s dzie 

- do 1 miesi ca    9 spraw, 

- do 2 miesi cy  18 spraw, 

- do 3 miesi cy i wi cej 23 sprawy. 

dane te wskazuj , e z chwil  wp ywu sprawy do s du nast puje spowolnienie 

post powania, albowiem wi kszo  spraw zostaje wyznaczona na rozpraw  po kilku 

miesi cach. Trzeba jednak zwróci  uwag  na fakt, i  s d zanim skieruje spraw  na 

rozpraw  musi dokona  szeregu czynno ci i zapozna  si  dok adnie ze spraw . 

Tylko wyj tkowo sprawa, która wp yn a z odwo aniem do s du nadaje si  
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bezpo rednio do skierowania na rozpraw . W tej sytuacji okresy 2, 3 i wi cej 

miesi cy zazwyczaj s  ca kowicie uzasadnione a nawet niezb dne dla prawid owego 

wyja nienia sprawy. Tak e strony i osoby zainteresowane maj  zabezpieczone 

odpowiednie terminy dla wykonania przys uguj cych im czynno ci. W sumie okres 2 

do 3 miesi cy od wp ywu sprawy do s du jest okresem niezb dnym dla 

prawid owego prowadzenia sprawy. Nie ma zatem podstaw do oceny, i  mo emy 

mówi  o przewlek ci post powania zawinionego przez s d. Ujawniony stan rzeczy 

nie daje podstaw do oceny, e od tego momentu wyst puje przewlek  

post powania w sprawie. 

6. Czas jaki up yn  mi dzy przekazaniem sprawy do s du, a dat  wyroku 

Jest to g ówny wska nik sprawno ci post powania, gdy  w tym wzgl dzie liczy si  

przede wszystkim moment wp ywu sprawy do s du i moment wydania wyroku. 

Wska nik ten jest okre lany cz sto jako wska nik szybko ci post powania, przy 

czym trzeba wskaza , i  nie chodzi tu o szybko  dla samej szybko ci, a szybko  

jako element sprawno ci. Post powanie powinno by  sprawne, a wi c prowadzone 

bez nieuzasadnionej zw oki. Mo e ono trwa  nawet d ugi okres czasu, ale z pe nym 

wykorzystaniem tego czasu do wyja nienia sprawy. Rozwi zaniem idealnym jest taki 

stan, w którym s d pracuje bez przestojów i dokonuje czynno ci istotnych do 

wyja nienia wszelkich w tpliwo ci, wykorzystuj c zasad  koncentracji post powania 

dowodowego. 

W badanych sprawach ustalono, co nast puje. 

Za atwiono sprawy w terminie: 

- do 6 miesi cy od daty wp ywu  43 sprawy, 

- do 9 miesi cy od daty wp ywu    5 spraw, 

- do 1 roku i wi cej od daty wp ywu   2 sprawy. 

Wska niki te nale y uzna  za wynik dobry, skoro zdecydowana ilo  spraw zosta a 

za atwiona w terminie do pó  roku, a wi c w czasie który uznaje si  za wyraz 

sprawno ci post powania s dowego. 
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7. Zakres uzupe niaj cego post powania dowodowego w post powaniu 

przed s dem 

- przeprowadzono dowody z dodatkowych dokumentów 44 sprawy, 

- przes uchano wiadków i stron  skar    38 spraw, 

- przeprowadzono dowód z opinii bieg ego     4 sprawy, 

- nie przeprowadzono adnych nowych dowodów    6 spraw. 

Powy sze dane zas uguj  na szczególn  uwag  i komentarz. Przede wszystkim tylko 

w nielicznych sprawach nie prowadzono uzupe niaj co adnych dowodów, co nie 

wiadczy pozytywnie o wnikliwo ci post powania przed organem administracyjnym. 

W wi kszo ci spraw (47 na 50) s d dopuszcza  dowody z dalszych dokumentów, ale 

zas uguje na uwag  fakt, i  s d a  w 38 sprawach przeprowadzi  dowód z zezna  

wiadków, na okoliczno ci istotne dla oceny trafno ci odwo ania. By y to zeznania 

dotycz ce faktu zatrudnienia uprawnionego, charakteru zatrudnienia oraz wysoko ci 

zarobków. S  to wszystko okoliczno ci maj ce istotne znaczenia dla przyznania 

emerytury i jej wysoko ci. W kilku sprawach (4) s d dopu ci  nawet dowód z opinii 

bieg ego, ze wzgl du na skomplikowany charakter sprawy. 

8. Tre  wyroku S du Okr gowego 

- oddalono odwo anie      33 sprawy, 

- zmieniono decyzj  odmawiaj  przyznania emerytury 

i przyznano emerytur  wyrokiem s dowym   17 spraw. 

Efektywno  odwo  nale y uzna  za raczej nisk , chocia  jest to wska nik 

zach caj cy dla odwo uj cych si , którzy „wygrywaj ” jedn  spraw  przy trzech 

odwo aniach. Wprawdzie nie uda o si  ustali  o ile na wskazany wynik mia o wp yw 

stosunkowo szerokie post powanie uzupe niaj ce prowadzone przez s d, niemniej 

jednak dok adne wyja nienie sprawy w s dzie odgrywa o odpowiednie znaczenie, 

zw aszcza przy wyrokach ostatecznie korzystnych dla uprawnionych. Jak si  wydaje 

wp yw post powa  uzupe niaj cych na korzystne rozstrzygni cie dla uprawnionych 

jest raczej trudny do zakwestionowania, dlatego te  uzupe niaj ce post powania 

dowodowe s  rozwi zaniem zas uguj cym na pozytywn  ocen . 
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9. Post powanie apelacyjne w sprawach emerytalnych 

W pkt 8 ustalono, i  z 50 spraw badanych oddalenie odwo ania nast pi o w 33 

sprawach. W sprawach tych nale o oczekiwa  z enia apelacji: 

- ilo  z onych apelacji  15, 

- w pozosta ych sprawach mimo negatywnego orzeczenia s du apelacja nie 

zosta a z ona. 

Zatem w 18 sprawach mimo, e strona odwo uj ca si  nie uzyska a korzystnego dla 

siebie wyniku zrezygnowa a z dalszego prowadzenia sprawy, godz c si  z 

negatywnym dla siebie rezultatem. Wyt umaczeniem takiego podej cia strony 

odwo uj cej si  mo e by  tylko fakt przekonywuj cego stanowiska s du, zawartego 

w uzasadnieniu s du. 

Ze z onych 15 apelacji s d drugiej instancji 14 z nich oddali , w jednej tylko sprawie 

d apelacyjny uchyli  zaskar ony wyrok s dowy i poprzedzaj  go decyzj  organu 

rentowego i przekaza  spraw  do ponownego rozpoznania temu organowi 

rentowemu (art. 47714 k.p.c.). 

W ostateczno ci na 50 spraw, w których z ono odwo anie do s du od decyzji 

organów rentowych, 18 spraw zako czy o si  korzystnym rozstrzygni ciem dla 

uprawnionego, za  w 32 sprawach ostateczny rezultat post powania by  negatywny 

dla uprawnionego. Trudno jest jednoznacznie i przekonywuj co oceni  ten rezultat, 

niemniej jednak wskazuje on na zasadno  post powania odwo awczego. Czy 

akurat powinno to by  post powanie s dowe, a nie administracyjne jest kwesti  

pozostaj  do oddzielnej oceny. 

Ilo  spraw, w których wniesiona zosta a apelacja od wyroków S du Okr gowego w 

Bydgoszczy 

Rok 2003 -   34 

 2004 -   46 

 2005 -   81 

 2006 -   93 

 2007 - 146 
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I pó . 2008 -   91 

 

Powy sze dane wskazuj , i  z roku na rok wzrasta ilo  wnoszonych apelacji. 

Wynika to niew tpliwie ze wzrostu odwo  z onych od decyzji organów 

rentowych, ale tak e z wi kszego zaanga owania uprawnionych swoimi sprawami. 
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III. Wyniki bada  dokonanych w S dzie Okr gowym w Krakowie 

Wydzia  VIII Ubezpiecze  Spo ecznych 

A. Wp yw spraw do s du, w których wniesiono odwo ania od decyzji 
organów rentowych, dotycz cych wiadcze  emerytalnych 

Rok 2003 -    669 

 2004 -    852 

 2005 -    537 

 2006 -    643 

 2007 -    814 

I pó . 2008 -    892 

 

Ró nice wp ywu w poszczególnych latach trzeba uzna  jako mieszcz ce si  w 

granicach ró nic statystycznych, wynikaj cych z okoliczno ci niezale nych od 

post powania s dowego. Z punktu widzenia organizacji pracy s du, stosunkowo 

niewielkie ró nice wp ywu spraw s  korzystne, gdy  pozwala to na odpowiednio 

stabilne u enie i zapewnienie poszczególnych czynno ci procesowych, w 

szczególno ci zaplanowanie sesji, a tak e stabilno  kadry s dziowskiej i 

obs ugowej. 

B. Sprawno  post powania administracyjnego i s dowego w sprawach 
dotycz cych roszcze  emerytalnych 

Specyfika post powania prawnego w sprawach emerytalnych polega na dwóch 

fazach tego post powania, a mianowicie w pocz tkowej fazie post powanie toczy si  

wedle procedury administracyjnej, przed organem administracyjnym, za  w drugiej 

fazie wedle procedury s dowej, przed s dem, powszechnym, a konkretnie przed 

dem okr gowym. S d okr gowy jest organem odwo awczym w stosunku do 

decyzji wydanych trybie administracyjny w sprawach emerytalnych. 
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1. Zestawienie spraw dotycz cych dania przyznania emerytury przed 

organem rentowym, od momentu z enia wniosku do wydania decyzji 

przez organ 

- do 1 miesi ca - 27 spraw, 

- do 2 miesi cy - 15 spraw, 

- do 3 miesi cy - 5 spraw, 

- powy ej 3 miesi cy - 3 sprawy. 

Warto zwróci  uwag  na fakt, i  szybko  za atwienia sprawy przez organ rentowy w 

Bydgoszczy i Krakowie jest niemal identyczna (por. rozdz. II, pkt B.1.). Niew tpliwie 

jest to zbie no  przypadkowa, niemniej jednak z pewno ci wiadczy o tym, e 

organy rentowe w Polsce maj  zbli one mo liwo ci organizacyjne i okre lon  

praktyk  orzecznicz . 

Szybko  za atwiania spraw wi e si ci le z zakresem przeprowadzonego 

post powania dowodowego. Znaczna ilo  przeprowadzonych dowodów, si  rzeczy, 

przed a post powanie. 

2. Zakres post powania dowodowego w post powaniu przed organem 

rentowym 

- dokumenty    - 50 spraw, 

- zeznania wiadków   - 16 spraw. 

Innych dowodów nie przeprowadzono. 

Dane wynikaj ce z powy szego zestawienia wskazuj , i  w wi kszo ci spraw organ 

rentowy przeprowadzi  dowód wy cznie z dokumentów. W tej sytuacji wykazana 

szybko  post powania administracyjnego nie jest niespodziank . 
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3. Tre  decyzji organu rentowego zaskar onych do s du 

- odmowa przyznania emerytury  45 spraw, 

- przyznaje emerytur  ale zdaniem 

 odwo uj cego si  zbyt nisk      5 spraw. 

Odwo ania sk adane do s du dotycz  g ównie decyzji omawiaj cej przyznania 

emerytury. Tego rodzaju decyzje s  dla wnioskodawcy bardzo dotkliwe, trudno si  

wi c dziwi , e takie decyzje gremialnie s  skar one. W obu s dach okr gowych 

sytuacja w tym wzgl dzie jest identyczna. 

4. Czas jaki up yn  od z enia odwo ania do organu do przekazania 

sprawy do s du 

- do 1 miesi ca  33 sprawy 

- do 2 miesi cy  15 spraw, 

- powy ej 2 miesi cy    2 sprawy. 

Powy sze wska niki pokazuj , i  organy rentowe przekazuj  sprawy do s du z 

odwo aniami bez adnej zw oki. Praktyka ta zas uguje na uznanie, szczególnie je li 

wzi  pod uwag , e roszczenia emerytalne dotycz  zabezpieczenia podstawowych 

rodków do ycia uprawnionych i ich rodzin. Nieliczne sprawy, w których przekazanie 

sprawy nast pi o po kilku miesi cach (w badanych sprawach dotyczy o 2 spraw) 

potwierdzaj  tylko dokonan  w tym wzgl dzie ocen . 

5. Czas jaki up yn  mi dzy dat  przekazania sprawy do s du, a dat  

pierwszej rozprawy w s dzie 

- do 1 miesi ca    2 sprawy, 

- do 2 miesi cy  15 spraw, 

- do 3 miesi cy i wi cej 33 sprawy. 

Ze wzgl du na obowi zkowe dla s du wykonanie wst pnych czynno ci procesowych 

przed skierowaniem sprawy na rozpraw  (np. badanie sprawy od strony formalnej, 
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post powanie wyja niaj ce) za optymalny mo na uzna  termin do 2 miesi cy. 

Niestety w tym terminie s d wyznaczy  rozpraw  tylko w 17 sprawach (na 50 spraw). 

6. Czas jaki up yn  mi dzy dat  przekazania spraw do s du, a dat  wyroku 

- do 6 miesi cy 29 spraw, 

- do 9 miesi cy 15 spraw, 

- do 1 roku i wi cej   6 spraw. 

W po owie spraw post powanie zako czy o si  w terminie do 6 miesi cy od daty 

wp ywu, a wi c w terminie, co do którego uwa a si  w praktyce s dowej, jako termin 

nie daj cy podstaw dooczny, i  sprawy toczy y si  w sposób nieprzewlek y. Z drugiej 

strony w terminie 1 roku (i wi cej) post powanie trwa o zaledwie w 6 sprawach. 

Zwa ywszy na zakres czynno ci dowodowych przeprowadzonych w s dzie trzeba 

uzna , i  jest to wynik do zaakceptowania. 

7. Dowody uzupe niaj ce przeprowadzone przez s d 

- dokumenty     21 spraw, 

- wiadkowie     35 spraw, 

- biegli        4 sprawy, 

- nie przeprowadzono adnych dowodów   5 spraw. 

Faktem najbardziej godnym uwagi jest to, e tylko w pi ciu sprawach s d nie musia  

przeprowadza adnych dodatkowych dowodów, gdy  materia  zgromadzony w 

post powaniu administracyjnym wystarczy  do rozstrzygni cia odwo ania. A  w 45 

sprawach s d musia  uzupe nia  materia  sprawy, aby merytorycznie ustosunkowa  

si  do zarzutów podniesionych w odwo aniu. W ten sposób wyja nia si  kwestia tak 

szybkiego post powania przed organem rentowym. Niestety, organy rentowe 

opieraj  si  prawie wy cznie na materiale za czonym do wniosku o przyznanie 

emerytury, co oczywi cie pozwala im na szybkie ko czenie sprawy. By  mo e, w 

sytuacji, gdy zdecydowana wi kszo  wniosków o przyznanie emerytury za atwiana 

jest pozytywnie jest to za enie s uszne i dlatego wiele spraw z odwo aniami trafia 
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do s du. St d sprawy te s  dowodowe niedoprecyzowane i wymagaj  

uzupe niaj cego post powania w s dzie. 

W uwzgl dnieniu wskazanej sytuacji trzeba widzie  rozstrzygni cia s dowe. 

8. Tre  wyroków s du po rozpoznaniu odwo ania 

- oddalono odwo anie     27 sprawy, 

- zmieniono decyzj  odmawiaj  przyznania 

i przyznano emerytur      23 sprawy. 

Tre  wyroków s du po rozpoznaniu odwo ania potwierdza opini  wyra on  w pkt 7, 

w szczególno ci fakt szerokiego post powania uzupe niaj cego musi prowadzi  do 

licznych wyroków zmieniaj cych decyzj  odmown  i przyznanie emerytury przez 

d. 

9. Post powanie apelacyjne 

Post powanie apelacyjne mia o miejsce tylko w przypadkach, gdy odwo anie zosta o 

oddalone. Mimo, e oddalono odwo anie w 27 sprawach, to apelacja zosta a z ona 

tylko w 13 sprawach. Wszystkie apelacje zosta y oddalone. Wynik ten potwierdza 

trafno  wyroków wydanych przez S d Okr gowy. 

Je li chodzi o S d Okr gowy w Krakowie, Wydzia  VIII to ilo  wniesionych apelacji 

na przestrzeni ostatnich lat kszta towa  si  nast puj co: 

Rok 2003 -   47 

 2004 - 107 

 2005 - 114 

 2006 - 105 

 2007 - 127 

I pó . 2008 -   58 
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Relatywnie, uwzgl dniaj c ilo  odwo  wnoszonych do s du trzeba przyj , i  

wyst puje wysoki i zró nicowany wska nik spraw, w których wniesiono apelacj , 

jednak e trudno uzna  aby wyst pi y tu jakie  zauwa alne prawid owo ci. Mimo, e 

skuteczno  apelacji jest niew tpliwie niewielka (patrz pkt 8.) to aktywno  

uprawnionych w wykorzystaniu apelacyjnego rodka odwo awczego jest znaczna. 
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IV. Wnioski z bada  praktyki administracyjnej i s dowej w 

sprawach emerytalnych 

Wst pna uwaga dotyczy wyników statystycznych przeprowadzonych w S dach 

Okr gowych w Bydgoszczy i Krakowie. Otó  mimo terytorialnej ró norodno ci 

okr gów i niew tpliwej odmienno ci przekroju spo ecznego mieszka ców obu 

okr gów, mamy tak zbli one wyniki bada , e mo na potraktowa  badania w obu 

okr gach z tego samego punktu widzenia i przedstawi  wspólne wnioski z bada  

aktowych. 

Z uzyskanych materia ów bada  nasuwaj  si  nast puj ce wnioski z post powania 

administracyjnego i s dowego: 

- post powania administracyjne przed organami rentowymi by y bardzo szybkie, 

skoro prawie wszystkie decyzje wydawane by y w terminie 1 miesi ca od 

wp ywu wniosku. By o to mo liwe dzi ki temu, e organy rentowe opiera y si  

w gruncie rzeczy na dokumentach za czonych do wniosku, a 

przeprowadzenie innych dowodów, np. z zezna wiadków nale o do 

rzadko ci. Powy sze fakty wskazuj , i  organy rentowe przy rozpoznawaniu 

spraw emerytalnych preferowa y szybko  post powania, a wynika o to 

niew tpliwie z oczekiwa  spo ecznych, co do nieprzewlekania w za atwianiu 

spraw emerytalnych; 

- w przypadku wniesienia odwo ania organy rentowe niezw ocznie przekazywa y 

sprawy do s du. Potwierdza si  wi c tendencja o preferowaniu szybko ci 

post powania, co w pewnym zakresie musia o si  odbi  na merytorycznej 

warto ci decyzji; 

- ze wzgl du na preferowan  zasad  szybko ci post powania, przy 

uwzgl dnieniu zarzutów podniesionych w odwo aniu, s d by  zmuszony 

przeprowadza , w zdecydowanej wi kszo ci spraw, post powanie 

uzupe niaj ce do wyja nienia stanu faktycznego sprawy. Konieczne by o 

zatem przes uchanie wiadków i uprawnionych, a nawet powo anie dowodu z 

opinii bieg ego. W post powaniu s dowym zasada szybko ci post powania 

musi ust pi  pierwsze stwa zasadzie prawdy obiektywnej, wobec czego 
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zamiast zasady szybko ci post powania mo na mówi  o zasadzie sprawno ci 

post powania; 

- post powanie s dowe w sprawach badanych trzeba uzna  za sprawne. Je li 

wzi  pod uwag , e s d, po przekazaniu mu sprawy musi dokona  szeregu 

czynno ci procesowych sprawdzaj cych i wyja niaj cych, to wyznaczenie 

pierwszej rozprawy do 3 miesi cy, a nast pnie wydanie wyroku w terminie 6 

miesi cy od wp ywu sprawy nale y oceni  jako dzia anie bez oczywistej 

zw oki, nawet jako w pe ni sprawne; 

- odwo ania od decyzji dotyczy y odmowy przyznania emerytury, wyj tkowo jej 

wysoko ci. Je li s d oko o po ow  tych odmownych decyzji uchyli  i przyzna  

racje skar cemu to jest to wska nik znacz cy. Wynik ten jest niew tpliwie 

nast pstwem przeprowadzonych post powa  dowodowych uzupe niaj cych 

przed s dem i nowych ustale  faktycznych. Niew tpliwie pewna ilo  spraw 

rozpoznanych szybko przez organ rentowy nie by a wystarczaj co wyja niona. 

Je li wyja nienia okoliczno ci faktycznych wp yn y niekorzystnie dla 

uprawnionego na otrzymanie wiadcze  emerytalnych to jest to kwestia na 

która trzeba zwróci  szczególn  uwag ; 

- poziom orzecznictwa s dów okr gowych nale y oceni  bardzo wysoko. Za 

tego rodzaju pozytywn  ocena przemawiaj  dwa ustalenia, dokonane w 

trakcie bada . Pierwsze to, to e uprawnieni sk adaj  stosunkowo niewiele 

apelacji od niekorzystnych dla nich wyroków, a drugie to fakt, i  s dy 

apelacyjne prawie w ca ci akceptuj  wyroki s dów okr gowych. 
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V. Wnioski de lege ferenda w sprawach o roszczenia emerytalne, 

w przedmiocie rozwi za  procesowych i organizacyjnych 

Przeprowadzone badania praktyki administracyjnej i s dowej, dotycz cej da  o 

charakterze emerytalnym, daj  podstaw  do pewnych wniosków i rozwa  o 

charakterze de lege ferenda. 

Aktualna w sensie rozwa  de lege ferenda pozostaje kwestia usytuowania 

organizacyjnego i procesowego rozpoznawania spraw z zakresu ubezpiecze  

spo ecznych. Przeprowadzone badania wykaza y odmienne podej cie organów 

administracyjnych (organów rentowych) i s dów powszechnych do sposobu 

prowadzenia tych spraw, a to zró nicowane podej cie jest nast pstwem innych 

niektórych zasad naczelnych, rz dz cych tymi post powaniami. W post powaniu 

administracyjnym prym wiedzie zasada szybko ci post powania i organy rentowe 

nastawione s  na prowadzenie post powania g ównie wedle tej zasady, natomiast w 

post powaniu s dowym pierwszoplanow  jest zasada prawdy materialnej. St d te  

uzupe niaj ce post powanie dowodowe jest bardzo obszerne. Chodzi o dok adne 

wyja nienie wszelkich okoliczno ci faktycznych, których ustalenie prowadzi do 

prawid owego orzecznictwa merytorycznego. W tej sytuacji s d powszechny 

rozpatruj c odwo anie od decyzji organu rentowego dzia a tak, jak organ 

administracji drugiej instancji, czyli rozpatruje spraw  „od nowa”. Nie jest to 

rozwi zanie ani poprawne doktrynalnie, ani praktycznie uzasadnione, a poza tym 

legislacyjnie skomplikowane. 

W ramach rozwa  de lege ferenda rysuje si  mo liwo  jednolitego post powania 

administracyjnego w sprawach z ubezpieczenia spo ecznego. Oto ewentualny 

schemat tego post powania: 

a) pierwsza instancja to w ciwy organ rentowy, 

b) druga instancja - organy rentowe drugiej instancji, którymi mog  by  np. 

wyznaczone oddzia y ZUS, z wybranymi cz onkami czynnika spo ecznego 

awnicy w sprawach rentowych), 
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c) Wojewódzki S d Administracyjny rozpoznaj cy skargi na decyzje organów 

rentowych drugiej instancji, 

d) Naczelny S d Administracyjny rozpatruj cy sprawy wed ug procedury 

obowi zuj cej przed s dami administracyjnymi. 

W ten sposób sprawy z ubezpieczenia spo ecznego rozpatrywane by yby w sposób 

odpowiadaj cy ich istocie prawnej. 

 

 

 

 

 

 


