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Michał Niedośpiał

Pojęcie trwałej niezdolności do pracy na tle zachowku (art. 991 § 1 k.c.) (uwagi na tle

wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 11 stycznia 2013 r., V ACa 989/12)1

Wstęp. Teza omawianego orzeczenia ma następujące brzmienie:

„Już sam bardzo zaawansowany wiek uzasadniać może zaliczenie danej osoby do osób

trwale niezdolnych do pracy w rozumieniu art. 991 § 1 k.c.”.

1. Stan faktyczny omawianego orzeczenia był w skrócie następujący. Powód miał w 

chwili otwarcia spadku 72 lata oraz miał orzeczoną II grupę inwalidzką stałą (trwałą). 

Pozwany podniósł, że skoro powód pracował i nadal pracuje jako tokarz, to nie ma prawa do 

2/3 udziału spadkowego przy obliczaniu zachowku. Sądy Okręgowy i Apelacyjny uznały, że 

osoba ta ma prawo do 2/3 ułamka stanowiącego podstawę do obliczenia zachowku, wystarcza

bowiem osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet, 65 lat dla 

mężczyzn, a powód w chwili otwarcia spadku miał 72 lata, co samo przez się uzasadnia 

prawo do podwyższonego zachowku.

2. Glosator do tego orzeczenia Tomasz Justyński nie zgodził się ze stanowiskiem tego

Sądu.  Według  glosatora  sam  wiek  65  lub  60  lat  nie  uprawnia  sam  przez  się  do

podwyższonego zachowku. Nie wystarcza także zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej, gdy

osoba  taka  „uzyskuje  znaczne  dochody  z  innych  źródeł  i  jej  sytuacja  majątkowa  jest

ponadprzeciętnie dobra”2, czyli prawo do podwyższonego zachowku ma „osoba niezdolna do

samodzielnego utrzymania”3.

3. Kwestii  pojęcia  trwałej  niezdolności  do pracy na  tle  zachowku nie  poświęcono

dotychczas wystarczających wywodów, poza wzmiankami4.

4. SN w powołanym wyżej wyroku z 30 X 2003 r. w tezie 2 stwierdził, co następuje:

„Uprzywilejowanie  przewidziane  w  art.  991  §  1  k.c.  dotyczy  jedynie  uprawnionych

całkowicie niezdolnych do pracy trwale”. Uprawnieni do zachowku są zatem inwalidzi I lub

1 Orzeczenie opublikowane w OSP 2017, z. 11, poz. 112c,  z glosą krytyczną T. Justyńskiego, tamże.
2 T. Justyński, jw., s. 103.
3 Tenże, jw., s. 104.
4 Por. wyrok SN z 30 X 2003 r. IV CK 158/02, Biuletyn SN 2004, z. 4, poz. 8 oraz Lex nr 106579; wyrok SN z 25 V
2005 r. I CK 765/04, Lex nr 180835; wyrok SA w Katowicach z 5 VII 2016 r. I ACa 164/16, Lex nr 2096166; wyrok
SA w Białymstoku z 21 II 2014 r. I ACa 698/13, Lex nr 1438985; J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie,
Warszawa  1967,  s.  317  uw.  19,  1972,  s.  282,  283,  przypis  6,  1985,  s.  264;  P.  Księżak,  Prawo spadkowe,
Warszawa 2017, s. 322 ; tenże, Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2010, s. 226-229.
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II grupy (całkowita trwała niezdolność do pracy). Inwalidzi III grupy nie są uprawnieni do

uprzywilejowanego zachowku (2/3). 

5. SN  w powołanym wyżej  wyroku  z  25  V  2005  r.  w  uzasadnieniu  wskazał,  że

uprawnieni do zachowku (2/3) są stali (trwali) inwalidzi I lub II grupy, przesłankę tę bada się

według chwili otwarcia spadku.

6. SA  w  Białymstoku  w  powołanym  wyżej   wyroku  z  21  II  2014  r.  w  tezie  2.

stwierdził, co następuje: „Dopiero osiągnięcie wieku 60 lat w dacie otwarcia spadku mogło

dawać  podstawy  do  rozważań  w  kwestii  spełnienia  przesłanki  całkowitej  i  trwałej

niezdolności do pracy w rozumieniu art. 991 § 1 k.c. Przemawia za tym rozwiązanie przyjęte

w  art.  12  ust.  3a  u.e.r.f.u.s.,  a  także  to,  że  osobie,  która  ma  prawo  do  renty  z  tytułu

niezdolności do pracy i osiągnęła wiek uprawniający do emerytury, o której mowa w art. 24,

przyznaje  się  z  urzędu  zamiast  renty  emeryturę.  Oznacza  to,  że  ustawodawca  osobie

niezdolnej do pracy i osobie, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny, nadaje podobny

status – za niecelowe uznaje utrzymywanie w stosunku do osoby uprawnionej do renty tego

prawa,  tak  jakby  odpadła  już  definitywnie  możliwość  rokowań  odzyskania  zdolności  do

pracy”.  Prawo  do  podwyższonego  zachowku  jest  w  przypadku  stałej  I  lub  II  grupy

inwalidzkiej, nie wystarcza III grupa inwalidzka. Prawo to ocenia się według chwili otwarcia

spadku.  Uprawnienie  to  przysługuje  także  w  razie  osiągnięcia  powszechnego  wieku

emerytalnego  60  lat  dla  kobiety,  65  lat  dla  mężczyzny.  Uzyskanie  prawa  do  emerytury

wcześniejszej lub uprzywilejowanej, poniżej tego wieku, nie daje prawa do podwyższonego

zachowku (osoba miała w tym wypadku 57 lat) i była emerytką, lecz nie była zaliczona do I

lub II grupy inwalidzkiej. Nie wystarcza stała III grupa inwalidzka.

7. SA w Katowicach w powołanym wyżej wyroku z 5 VII 2016 r.  w tezie orzeczenia

wskazał, że: „Ocena, czy osoba uprawniona do zachowku była w dniu otwarcia spadku trwale

niezdolna do pracy w rozumieniu art. 991 § 1 k.c. powinna być dokonana z uwzględnieniem

wszystkich okoliczności decydujących o możliwości osiągnięcia przez tę osobę dochodów z

pracy  zarobkowej.  Wynikająca  z  opinii  biegłego  częściowa  niezdolność  do  pracy  w

rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tj. Dz.U.2015

r., poz. 748) nie sprzeciwia się uznaniu, że uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do

pracy, jeżeli z okoliczności faktycznych wynika niezbicie, że uprawniony pozbawiony został

możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy zawodowej”. O zachowku uprzywilejowanym

decyduje  I  lub  II  grupa  inwalidzka  bądź  wiek  emerytalny  60  lat  dla  kobiety,  65  lat  dla

mężczyzny.  Przesłanki  te  bada się  według chwili  otwarcia spadku.  Osoba uprawniona do
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zachowku miała stałą II grupę inwalidzką rolniczą. Przez biegłego sądowego została w istocie

uznana za inwalidę III grupy (zdolną do lekkiej pracy fizycznej oraz do pracy umysłowej).

Sąd jednak w tym przypadku uznał,  że jest  ona całkowicie niezdolna do pracy (II  grupa

inwalidzka). Można przypuszczać, że według tego Sądu wystarcza III grupa inwalidzka w art.

991 § 1 k.c., jeśli osoba ta faktycznie nie może wykonywać żadnej pracy zawodowej, np. z

uwagi na jej brak lub okoliczności konkretnego przypadku.

8. P. Księżak, podobnie jak J. Gwiazdomorski, nie zajmuje jasnego stanowiska, czy

musi  to  być  stała I  lub II  grupa inwalidzka czy też  wystarcza stała  III  grupa inwalidzka

(częściowa niezdolność  do pracy).  Według P.  Księżaka decyduje stan istniejący w chwili

otwarcia spadku. Sąd cywilny samodzielnie ustala przesłankę trwałej niezdolności do pracy.

Nie jest on związany orzeczeniami ZUS-u, może nimi się tylko posiłkować.

9. J.  Gwiazdomorski  nie  zajmuje  stanowiska  w  sprawie,  czy  o  podwyższonym

zachowku  decyduje  trwałe  (stałe)  inwalidztwo  I  lub  II  grupy,  czy  też  wystarcza  także

inwalidztwo  III  grupy.  Tak  samo  autor  ten,  jak  powiedziano,  nie  zajmuje  stanowiska  w

przedmiocie, czy przesłanki te mają być spełnione w chwili otwarcia spadku czy w chwili

orzekania przez sąd o zachowku (lub zgodnego ustalenia zachowku przez osoby), mimo że

wyraźnie dostrzega te dwie możliwe daty, lecz, jak powiedziano,  nie zajmuje stanowiska w

tej sprawie.

10. Po przedstawieniu wyżej  stanowiska orzecznictwa sądowego i  doktryny należy

przejść poniżej do zaprezentowania własnego poglądu, uzasadniając go.

11.  Na  wstępie  należy  przedstawić  rozwiązania  modelowe  co  do  pojęcia  trwałej

niezdolności  do  pracy  (art.  991  §  1  k.c.).  Potem to  zostanie  szczegółowo uzasadnione  i

wyprowadzone będą wnioski końcowe. 

Jak potem o tym będzie mowa, wyróżnia się I, II i III grupę inwalidzką (poprzednio),

obecnie  całkowitą  niezdolność  do  pracy  i  niezdolność  do  samodzielnej  egzystencji  oraz

całkowitą niezdolność do pracy i częściową niezdolność do pracy. Odpowiednikiem dawnej I

grupy inwalidzkiej jest obecnie całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji

(koniunkcja). Odpowiednikiem dawnej II grupy inwalidzkiej jest całkowita niezdolność  do

pracy. Odpowiednikiem III grupy inwalidzkiej jest obecnie częściowa niezdolność do pracy.

Podziały powyższe oparte są na stopniu inwalidztwa, uszczerbku na zdrowiu. 
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 Nadto przepisy poprzednie i obecne wyróżniają trwałą (stałą) niezdolność do pracy i

czasową  (okresową)  niezdolność  do  pracy,  np.  na  rok.  Ten  ostatni  podział  oparty  jest  o

kryterium czasowe trwania niezdolności do pracy. 

Oprócz  grup  inwalidzkich  (niezdolności  do  pracy)  wyróżnia  się  stopnie

niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny z uwagi na stopień uszczerbku na zdrowiu

oraz wyróżnia się trwały (stały) i czasowy (okresowy) stopień niepełnosprawności tych trzech

stopni,  z  uwagi  na  czas  trwania  tych  stopni  niepełnosprawności.  O  niepełnosprawności

orzekają specjalne organy administracyjne (dwuinstancyjne), a następnie sądy powszechne.

Natomiast  o  niezdolności  do  pracy  poprzednio  orzekały  komisje  do  spraw inwalidztwa  i

zatrudnienia, a obecnie lekarz orzecznik ZUS (lub KRUS) i po wyczerpaniu postępowania

wewnętrznego  dwuinstancyjnego  sądy  powszechne  (wydziały  pracy  i  ubezpieczeń

społecznych).

 Odpowiednikiem  I  grupy  inwalidzkiej  i  całkowitej  niezdolności  do  pracy  i

niezdolności  do  samodzielnej  egzystencji  jest  znaczny  stopień  niepełnosprawności.

Odpowiednikiem II grupy inwalidzkiej i całkowitej niezdolności do pracy jest umiarkowany

stopień  niepełnosprawności.  Odpowiednikiem  III  grupy  inwalidzkiej  i  częściowej

niezdolności  do  pracy  jest  lekki  stopień  niepełnosprawności.  Wynika  to  z  odpowiednich

przepisów prawnych.  Można mieć  podwójne orzeczenia, np. zaliczenie do jednej z trzech

grup  inwalidzkich  oraz  zaliczenie  do  jednego  z  tych  trzech  stopni  niepełnosprawności.

Orzeczenia organów rentowych i organów orzekających o niepełnosprawności, nawet przy

tym  samym  stanie  faktycznym,  mogą  być  różne,  np.  inwalida  II  grupy  i  lekki  stopień

niepełnosprawności.  Z  punktu  widzenia  medycznego  i  prawnego  powinny  być  jednak  te

orzeczenia ze sobą zgodne, ale tak nie zawsze jest. Zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich

daje  w zasadzie  prawo do  renty  inwalidzkiej.  Natomiast  zaliczenie  do  jednego ze  stopni

niepełnosprawności  nie daje prawa do renty inwalidzkiej,  możliwe jest  jednak przyznanie

renty socjalnej w przypadku umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Oprócz tego są przepisy emerytalne. Powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla

kobiety  i  65  lat  dla  mężczyzny,  tak  też  było poprzednio.  Niektóre  grupy zawodowe,  np.

mundurowe,  są  uprawnione  do  emerytury  z  wcześniejszym  wiekiem  emerytalnym  niż

powszechny  60  lat  dla  kobiet  i  65  lat  dla  mężczyzn.  Znane  też  są  w  prawie  emerytury

wcześniejsze,  po  przepracowaniu  pewnego  okresu  czasu,  i  przed  osiągnięciem  wieku

emerytalnego 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn.
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Po tym skrótowym przedstawieniu przejdziemy do pokazania modeli teoretycznych

kwalifikacji osób jako trwale niezdolnych do pracy na tle zachowku (art. 991 § 1 k.c.).

12. Model I. Osobą trwale niezdolną do pracy w rozumieniu przepisów o zachowku

(art. 991 § 1 k.c.) jest: a) inwalida I lub II grupy – całkowicie niezdolny do pracy i niezdolny

do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolny do pracy albo b) osoba o znacznym lub

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; albo c) osoba, która osiągnęła powszechny wiek

emerytalny 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn.

13. Model II. Osobą trwale niezdolną do pracy w rozumieniu przepisów o zachowku

(art.  991 § 1 k.c.)  jest:  a)  inwalida I,  II  lub III  grupy – całkowicie niezdolny do pracy i

niezdolny do samodzielnej  egzystencji  lub  całkowicie  niezdolny do pracy,  lub  częściowo

niezdolny  do  pracy  albo  b)  osoba  o  znacznym,  umiarkowanym  lub  lekkim  stopniu

niepełnosprawności; albo c) osoba, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny 60 lat dla

kobiet,  65 lat  dla mężczyzn lub osoba, która osiągnęła wiek emerytalny uprzywilejowany

(niższy) w rozumieniu przepisów szczególnych lub przeszła na wcześniejsza emeryturę.

 14. Modele III. Rozwiązania pośrednie (między modelem I i II), które mogą pójść w

różnych kierunkach (być różnorodne), powstałe ze skrzyżowania tych dwóch zasadniczych

modeli, np. wystarcza zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich, ale nie wystarcza zaliczenie

do  jednego  z  trzech  stopni  niepełnosprawności  lub  nie  wystarcza  osiągnięcie  wieku

emerytalnego powszechnego lub szczególnego (uprzywilejowanego). Nie sposób tych modeli

szczegółowo przedstawiać,  gdyż  mogą  one być  rozmaite.  Zostawiam to inwencji  twórczej

Czytelnika.

15. Wyżej przedstawiono trzy modele zasadnicze (I,  II, III) ze względu na stopień

niezdolności  do  pracy  i  stopień  niepełnosprawności  lub  osiągnięcie  wieku  emerytalnego.

Abstrahowano w tym podziale na trzy modele od innego możliwego podziału teoretycznego

na dwa zasadnicze modele ze względu na czas trwania niezdolności do pracy lub czas trwania

niepełnosprawności.

16. Model A. W modelu I, II i III chodzi tylko o trwałą (czytaj: stałą) grupę inwalidzką

lub trwały (czytaj: stały) stopień niepełnosprawności.

17. Model B. W modelu I, II i III chodzi nie tylko o trwałą (stałą) niezdolność  do

pracy lub o trwałą (stałą) niepełnosprawność, lecz także o czasową (okresową) niezdolność do

pracy lub czasową (okresową) niepełnosprawność, np. na jeden rok, na dwa lata, na pięć lat.
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18. Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów teoretycznych (I, II i III z A i B) powstają

dalsze modele teoretyczne, które tu nie będą analizowane. Pozostawiam to inwencji twórczej

Czytelnika.

19. Możliwy  jest  trzeci  typ  podziałów  teoretycznych  ze  względu  na  sposób

stwierdzania  niezdolności  do  pracy,  stopnia  niepełnosprawności  lub  osiągnięcia  wieku

emerytalnego.

20. Model  X.  Do  stwierdzenia  niezdolności  do  pracy  potrzebne  jest  orzeczenie

(decyzja lub wyrok sądowy) stosownego organu państwowego, w przypadku niezdolności do

pracy decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (poprzednio komisji do spraw inwalidztwa i

zatrudnienia, teraz lekarza orzecznika ZUS), decyzja organu administracyjnego uprawnionego

do orzekania  o  niepełnosprawności,  decyzja o  przyznaniu emerytury z powszechnego lub

uprzywilejowanego systemu zaopatrzenia emerytalnego (np. ZUS, KRUS). Dopiero w braku

takich orzeczeń sąd cywilny orzekający o zachowku może powołać biegłego lekarza i orzec o

zaliczeniu do trwałej niezdolności do pracy.

21. Model  Y.  Do  stwierdzenia  niezdolności  do  pracy,  niepełnosprawności,  wieku

emerytalnego nie  jest  potrzebne odrębne orzeczenie  stosownych organów (jak  w punkcie

poprzednim, 19X), lecz orzeka o tym samodzielnie sąd rozpoznający sprawę o zachowek (w

procesie  cywilnym).  Może  on  tylko  pomocniczo,  posiłkowo,  w  sposób  nie  wiążący

posługiwać się orzeczeniami organów państwowych powołanych o orzekaniu niezdolności do

pracy,  niepełnosprawności,  o  przyznaniu  emerytury.  Tak  np.  przyjmuje  P.  Księżak,  K.

Osajda.

22. Model  Z.  Do  stwierdzenia  niezdolności  do  pracy,  niepełnosprawności,  wieku

emerytalnego  w zależności  od  przyjętych  rozwiązań  pośrednich  mogą  być  różne  modele

pośrednie,  np.  o  niezdolności  do  pracy  lub  niepełnosprawności  orzeka  stosowny  organ

administracyjny,  zaś  o  osiągnięciu  wieku  emerytalnego  orzeka  samodzielnie  sąd  cywilny

rozpoznający sprawę o zachowek.

23. Ze skrzyżowania tego trzeciego typu podziałów teoretycznych (X, Y i Z z dwoma

poprzednimi podziałami teoretycznymi I, II i III oraz A, B) mogą powstać dalsze pośrednie

modele  teoretyczne,  które  tu  nie  będą  analizowane.  Pozostawiam  to  inwencji  twórczej

Czytelnika. Wszystkie te modele są teoretycznie możliwe. Często występują w orzecznictwie

sądowym i doktrynie. Niektóre z nich nie były w ogóle przedmiotem analizy w orzecznictwie
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i  doktrynie. Nie sposób ich tu wszystkich rozpatrywać.  Przedmiotem dalszej analizy będą

tylko modele w rzeczywistości możliwe, realne, a nie teoretyczne, potencjalne.

Możliwy  jest  m.zd.  tylko  model  I  (pkt  12)  albo  II  (pkt  13)  i  model  A  (pkt  16),

skrzyżowanie tych modeli ze sobą. I ich uzasadnieniu będą poświęcone dalsze wywody.

24. Wydaje się, że trafny jest – przynajmniej co do zasady – model A (pkt 16). Art.

991 § 1 k.c. mówi o „trwałej” niezdolności do pracy, jak można przypuszczać, chodzi tu o

stałą niezdolność do pracy lub o stałą niepełnosprawność, a nie okresową, czasową, np. na

rok, dwa lata. I tak w zasadzie przyjmuje się  w literaturze i orzecznictwie sądowym, tam

gdzie na ten temat w ogóle wypowiadano się, bo najczęściej przepisuje się tekst ustawy w

tym punkcie, bez żadnego komentarza, co może zostawiać pole otwarte do interpretacji. Jeżeli

osoba ma orzeczoną stałą, czyli trwałą grupę inwalidzką wymaganego stopnia lub stały, czyli

trwały wymagany stopień niepełnosprawności, to nie powinno to budzić wątpliwości, że to

wystarcza.  Sytuacje  te  nie  budziły  większych  wątpliwości  w  okresie  do  1998  roku,  ze

względu  na  łatwe  orzekanie  o  stałej  grupie  inwalidzkiej  lub  stałym  stopniu

niepełnosprawności,  po  paru  takich  orzeczeniach,  a  nieraz  od  razu  orzekano  stałą  grupę

inwalidzką i stały stopień niepełnosprawności. Natomiast praktyka orzecznicza po 1998 roku

organów  rentowych  i  organów  orzekających  o  niepełnosprawności  uległa  zasadniczemu

zaostrzeniu. Renty inwalidzkie przyznaje się najczęściej na rok, nieraz na dwa lata, rzadko na

pięć lat. W związku z tym osoba taka przez kilkadziesiąt lat, praktycznie do emerytury, może

pozostawać  na  czasowej,  okresowej  grupie  inwalidzkiej,  co  m.zd.  powinno  wpłynąć  na

interpretację przepisu ustawy (art. 991 § 1 k.c.) o trwałej niezdolności do pracy. Wyobraźmy

sobie sytuację, że dana osoba przez kilkadziesiąt lat, np. 20, 30, pozostaje na czasowej rencie

inwalidzkiej II grupy. W międzyczasie otwarł się spadek i trzeba orzec o zachowku. Wydaje

się, że w tym przykładzie mimo wielokrotnego orzekania o czasowej II grupie inwalidzkiej, z

punktu  widzenia  przepisów o  zachowku  (art.  991  §  1  k.c.)  trzeba  by  uznać  taką  osobę

traktować  jako „trwale”  niezdolną  do pracy,  a  ocena  w tym zakresie  należałaby do sądu

cywilnego  rozpoznającego  sprawę  o  zachowek.  Temu  zapobiegały  poprzednie  przepisy

rentowe, obowiązujące przed 1999 rokiem, z których wynikało, że jeśli inwalidztwo trwało

pierwotnie co najmniej 15, a po noweli 10 lat, to był  obowiązek prawny orzeczenia stałej

grupy inwalidzkiej oznaczonego stopnia5. Tego nie ma obecnie w przepisach rentowych, co

musi  wpłynąć  na  interpretację  art.  991  §  1  k.c.  pojęcia  „trwałej”  niezdolności  do  pracy.

5 § 29 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w sprawie składu komisji lekarskich
do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz szczegółowych zasad
ustalania inwalidztwa, Dz.U. z 1983 r., nr 47, poz. 214, zm. Dz.U. z 1990 r., nr 37, poz. 210.

 



8

Można m.zd. przyjąć, że jeśli inwalidztwo danego stopnia trwało co najmniej 10 lat, to należy

przyjąć, że osoba jest „trwale” niezdolna do pracy w rozumieniu przepisów o zachowku (art.

991 § 1 k.c.). Ocena ta należałaby do sądu cywilnego rozpoznającego sprawę o zachowek.

Nieraz  mogą  być  sytuacje  oczywiste,  mimo braku upływu tego okresu czasu,  np.  10 lat,

przykładowo w razie  utraty  całkowicie  lub  częściowo kończyn  dolnych  lub  górnych  czy

trwałej choroby psychicznej. Niemniej i w takich sytuacjach orzecznictwo ZUS jest często

rozbieżne.  Nieraz tym osobom odmawia się  nawet  w ogóle  prawa do renty inwalidzkiej,

mimo np. leczenia szpitalnego i rozpoznania tam np. trwałej choroby psychicznej.

Konkludując, w art. 991 § 1 k.c. chodzi o trwałą, czyli stałą niezdolność do pracy. W

zasadzie decyduje tu stosowne orzeczenie ZUS lub organu do spraw niepełnosprawnych, w

którego  sentencji  jest  zawsze  powiedziane,  czy  inwalidztwo  lub  niepełnosprawność  jest

trwałe,  czyli  stałe  czy  okresowe,  czasowe  i  na  ile  lat.  Niemniej  z  uwagi  na  praktykę

orzeczniczą, w tym po 1998 roku, ocena, czy inwalidztwo lub niepełnosprawność jest trwałe,

czyli  stałe  czy  czasowe,  okresowe  należy  do  sądu  cywilnego  rozpoznającego  sprawę  o

zachowek  (art.  991  §  1  k.c.),  i  mimo  orzeczonej  czasowości  inwalidztwa  lub

niepełnosprawności  sąd  cywilny  (art.  991  §  1  k.c.)  może  przyjąć,  że  inwalidztwo  lub

niepełnosprawność  jest trwałe, czyli stałe w rozumieniu tego przepisu kodeksu cywilnego.

Teoretycznie możliwe byłoby orzeczenie także w odwrotnym kierunku, tj. mimo orzeczenia

trwałości  (stałości)  inwalidztwa  lub  trwałości  (stałości)  niepełnosprawności  sąd  cywilny

rozpoznający sprawę o zachowek (art. 991 § 1 k.c.) mógłby przyjąć czasowość, okresowość

tego inwalidztwa lub niepełnosprawności, ale – przynajmniej co do zasady – sąd cywilny nie

powinien tego czynić, można przyjąć, że związany jest on wtedy decyzją organu rentowego

lub organu do spraw niepełnosprawności.

25. Czy  trafny  jest  model  I  (pkt  12)  czy  II  (pkt  13)?  To  może  być  dyskusyjne.

Uzasadnimy to niżej. W nielicznych wypowiedziach doktryny i orzecznictwa sądowego w

zasadzie  za  bezsporny  uznawano  model  I  (zob.  uwagi  wstępne).  Natomiast  orzecznictwo

sądowe podane na wstępie w zasadzie odrzuca model II (trwałą, stałą III grupę inwalidzką,

trwały,  stały lekki  stopień  niepełnosprawności).  Stanowisko doktryny,  tam gdzie  w ogóle

wypowiadano się  na  ten  temat  (P.  Księżak,  J.  Gwiazdomorski),  jest  niejasne.  Doktryna  i

niektóre orzeczenia sądowe w sposób nie zawsze klarowny zdają się dopuszczać trwałą, stałą

III grupę inwalidzką, trwały, stały lekki stopień niepełnosprawności, ale bardziej można to

przypuszczać niż postawić tu wyraźną diagnozę co stanowiska danego autora lub konkretnego

orzeczenia sądowego (np. powołanego wyroku SA w Białymstoku z dnia 21 lutego 2014 r.).
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Trzeba zatem przedstawić pojęcie I, II i III grupy inwalidzkiej (pkt 26), pojęcie całkowitej

niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do

pracy oraz częściowej niezdolności do pracy (pkt 27), pojęcie znacznego, umiarkowanego i

lekkiego stopnia niepełnosprawności (pkt 28) oraz wieku emerytalnego (emerytury) (pkt 29).

Potem należy uzasadnić przyjęte stanowisko na tle art. 991 § 1 k.c. (pkt 30 i następne).

26. Przed 1 stycznia 1999 r. renty inwalidzkie regulowała ustawa z 14 grudnia 1982 r.

o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin6.

Inwalidą  w  rozumieniu  ustawy jest  osoba  częściowo lub  całkowicie  niezdolna  do

wykonywania  zatrudnienia  z  powodu  stałego  lub  długotrwałego  naruszenia  sprawności

organizmu (art. 23).

Ustala  się  trzy  grupy  inwalidów  w  zależności  od  stopnia  niezdolności  do

wykonywania zatrudnienia (art. 23 ust. 1).

Do III grupy inwalidów zalicza się osoby:

1) częściowo niezdolne do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli osoby

te  zachowały  zdolność  do  wykonywania  dotychczasowego  zatrudnienia  w  zmniejszonym

zakresie,

2) całkowicie niezdolne do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli osoby

te zachowały zdolność do wykonywania innego, niżej kwalifikowanego zatrudnienia,

3) dotknięte szczególnym naruszeniem sprawności organizmu, nawet jeżeli naruszenia

te nie ograniczają zdolności do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia (art. 24 ust. 2

pkt 1-3).

Do II grupy inwalidów zalicza się osoby niezdolne do wykonywania jakiegokolwiek

zatrudnienia (art. 23 ust. 3).

Do I grupy inwalidów zalicza się osoby niezdolne do wykonywania jakiegokolwiek

zatrudnienia, które ze względu na niemożność samodzielnej egzystencji wymagają stałej lub

długotrwałej opieki innej osoby (art. 24 ust. 4).

Zachowanie  zdolności  do  wykonywania  zatrudnienia  w  warunkach  specjalnych

stworzonych lub na specjalnych stanowiskach nie stanowi przeszkody do zaliczenia do I lub

II grupy inwalidów (art. 24 ust. 5).

6 Dz.U. z 1982 r., nr 40, poz. 267, ze zm.

 



10

Ocena  zdolności  do  wykonywania  zatrudnienia,  zaliczanie  do  jednej  z  grup

inwalidów, należy do komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia (art. 25 ust. 1).

27.  Obecnie emerytury i  renty inwalidzkie reguluje ustawa z 17 grudnia 1998 r.  o

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych7.

Art. 12. 1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub

częściowo  utraciła  zdolność  do  pracy  zarobkowej  z powodu  naruszenia  sprawności

organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. 

2. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania

jakiejkolwiek pracy. 

3.  Częściowo  niezdolną  do  pracy  jest  osoba,  która  w znacznym  stopniu  utraciła

zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. 

Art.  13. 2.  Niezdolność  do  pracy  orzeka  się  na  okres  nie  dłuższy  niż  5  lat,

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Niezdolność do pracy orzeka się na okres dłuższy niż 5 lat, jeżeli według wiedzy

medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu. 

3a. Jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co

najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat

do osiągnięcia  wieku  emerytalnego  określonego  w art. 24  ust.  1,  w przypadku  dalszego

stwierdzenia  niezdolności  do pracy  orzeka  się  niezdolność  do pracy  na okres  do dnia

osiągnięcia tego wieku.

4.  Zachowanie  zdolności  do  pracy  w warunkach  określonych  w przepisach

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie stanowi

przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy. 

5.  W przypadku  stwierdzenia  naruszenia  sprawności  organizmu  w stopniu

powodującym  konieczność  stałej  lub  długotrwałej  opieki  i pomocy  innej  osoby

w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się  niezdolność  do samodzielnej

egzystencji. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

7 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1383, ze zm.
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Art. 14. 1. Oceny niezdolności do pracy, jej stopnia oraz ustalenia:  dokonuje w formie

orzeczenia lekarz orzecznik Zakładu, zwany dalej "lekarzem orzecznikiem". 

2a. Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do

komisji  lekarskiej  Zakładu,  zwanej  dalej  "komisją  lekarską",  w ciągu  14  dni  od  dnia

doręczenia tego orzeczenia. 

28. Niepełnosprawność  reguluje  ustawa  z  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych8.

Art. 3. 1. Ustala się  trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się  do realizacji

celów określonych ustawą: 1) znaczny; 2) umiarkowany; 3) lekki.

2.  Orzeczenie  ustalające  stopień  niepełnosprawności  stanowi  także  podstawę  do

przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

 Art. 4. 1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się  osobę  z naruszoną

sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy

chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i

pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

2.  Do  umiarkowanego  stopnia  niepełnosprawności  zalicza  się  osobę  z  naruszoną

sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy

chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia

ról społecznych.

3. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności

organizmu,  powodującej  w sposób istotny obniżenie zdolności  do wykonywania  pracy,  w

porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z

pełną  sprawnością  psychiczną  i  fizyczną,  lub  mająca  ograniczenia  w  pełnieniu  ról

społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne,

środki pomocnicze lub środki techniczne.

8 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2046, ze zm.
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4. Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu

w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb

życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Art.  6.  1.  Powołuje  się  zespoły  orzekające  o  niepełnosprawności:  1)  powiatowe

zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja; 2) wojewódzkie

zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

Art. 62. 1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy zostały zaliczone do

jednej z grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy, jeżeli przed tą

datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy.

2. Orzeczenie o zaliczeniu do:

    1)  I  grupy  inwalidów  traktowane  jest  na  równi  z  orzeczeniem  o  znacznym  stopniu

niepełnosprawności;

    2) II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności;

    3)  III  grupy  inwalidów  traktowane  jest  na  równi  z  orzeczeniem  o  lekkim  stopniu

niepełnosprawności.

29. Wiek emerytalny w powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym wynosi 60 lat dla

kobiet i 65 lat dla mężczyzn (art. 24 ust. 1 obecnej ustawy z 17 XII 1998 r. o emeryturach i

art.  26  ust.  1  pkt  1  poprzedniej  ustawy  z  14  XII  1982  r.  o  zaopatrzeniu  emerytalnym

pracowników). Niektóre grupy zawodowe, na mocy ustaw szczególnych, mają obniżony wiek

emerytalny  oraz  niektóre  osoby,  na  zasadach  określonych  w  ustawach,  mają  prawo  do

wcześniejszej  emerytury  po  przepracowaniu  pewnego  okresu  pracy  (emerytury

uprzywilejowane).

30. Ustawa w przepisie art. 991 § 1 k.c. używa terminu trwała niezdolność do pracy,

lecz nie definiuje tego pojęcia. Kodeks cywilny poza art. 991 § 1 nie  posługuje się obecnie

terminem trwała niezdolność do pracy. Poprzednio od 18 maja 1964 r. do 13 lutego 2001 r. –

w  różnych  przedziałach  czasowych  -  kodeks  cywilny  posługiwał  się  terminem  trwała

niezdolność do pracy na tle przepisów o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych (art.
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1059), o dziedziczeniu testamentowym gospodarstw rolnych (art. 1065 w zw. z art. 1059), o

zapisie własności nieruchomości rolnej (art. 1067 w zw. z art. 1065, w zw. z art. 1059), o

spłatach z gospodarstwa rolnego (art. 216, 1075 k.c.), o zachowku z gospodarstwa rolnego

(art. 1082 w zw. z art. 216, 1075 oraz w zw. z art. 1059 k.c.).

Pojęcie trwałej  niezdolności  do pracy na podstawie delegacji  ustawowej (art.  1064

k.c.) regulowały akty wykonawcze do kodeksu cywilnego, a to rozporządzenia rolne Rady

Ministrów:  rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  28  XI  1964  r.  w  sprawie  przenoszenia

własności  nieruchomości  rolnych,  znoszenia  współwłasności  takich  nieruchomości  oraz

dziedziczenia gospodarstw rolnych (§ 7)9 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 12 grudnia

1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych (§ 3)10. W tym

punkcie były tylko drobne różnice między nimi.

§ 3. 1. Spadkobierców  gospodarstwa  rolnego  uważa  się  za  trwale  niezdolnych  do

pracy, jeżeli:

1) osiągnęli  wiek -  kobiety 60 lat,  a  mężczyźni  65 lat  i  nie  wykonują  stałej  pracy,  która

stanowiłaby dla nich główne źródło utrzymania, lub

2) zostali  zaliczeni  do  I  lub  II  grupy  inwalidów  w  trybie  i  na  zasadach  określonych  w

przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

2. Jeżeli  spadkobierca  gospodarstwa rolnego nie  może  być  poddany badaniu  przez

komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia albo komisja ta nie może ustalić daty

powstania  inwalidztwa  ze  względu  na  długi  upływ  czasu  między  otwarciem  spadku  a

badaniem lekarskim, fakt trwałej niezdolności do pracy może również ustalić sąd.

Obecnie oba te rozporządzenia rolne utraciły moc prawną, po wejściu w życie wyroku

Trybunału  Konstytucyjnego  z  31  stycznia  2001  r.  w  sprawie  dziedziczenia  ustawowego

gospodarstw  rolnych11 oraz  wyroku  TK  z  5  września  2007  r.  w  sprawie  dziedziczenia

gospodarstw rolnych12. Zachowały one moc dla spadków rolnych otwartych przed 14 II 2001

r. (w uproszczeniu mówiąc).

9 Tekst jedn. Dz.U. z 1972 r., nr 31, poz. 215, ze zm. oraz tekst jedn. Dz.U. z 1983 r., nr 19, poz. 86, ze zm.
10 Dz.U. z 1990 r., nr 89, poz. 519.
11 P 4/99, Dz.U. z 2001 r., nr 11, poz. 91, ZU OTK 2001/1/5.
12 P 21/06, Dz.U. z 2007 r., nr 170, poz. 1205, ZU OTK 2007/8A/96.
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31. Spadkobierca dziedziczył  gospodarstwo rolne z ustawy – przed 14 II 2001 r. –

jeżeli  był  trwale niezdolny do pracy (art.  1059 k.c.).  Osoba miała prawo do zachowku z

gospodarstwa rolnego – przed 14 II 2001 r. - jeżeli była trwale niezdolna do pracy (art. 1082

w zw. z art. 1059 k.c.). Pojęcie trwałej niezdolności do pracy w obu rozporządzeniach rolnych

nie było wydane na podstawie art. 991 § 1 k.c., lecz na podstawie art. 1064 k.c., ale poprzez

art. 1064 w zw. z art. 1082, w zw. z art. 1059, w zw. z art. 216 i 1075 k.c. dotyczyło ono także

zachowku  z  gospodarstwa  rolnego  (art.  1082  k.c.).  Prawo do  zwiększonego  zachowku z

gospodarstwa rolnego (2/3, art. 991 § 3 k.c.) miał  tylko spadkobierca trwale niezdolny do

pracy w rozumieniu przepisów rozporządzenia rolnego (§ 7 lub § 3).  Wprawdzie pojęcie

trwałej  niezdolności  do  pracy  dotyczyło  tylko  gospodarstwa  rolnego,  a  nie  pozostałego

majątku  (spadku  na  zasadach  ogólnych),  ale  w  drodze  wykładni  prawa  należy  dojść  do

wniosku, że także na tle zachowku z pozostałego majątku spadkowego (spadku na zasadach

ogólnych) była taka sama definicja osoby trwale niezdolnej do pracy (art. 991 § 1 k.c.), jak w

przypadku zachowku z gospodarstwa rolnego. Inaczej po prostu byłoby to nielogiczne. To

samo pojęcie musiało obowiązywać  na tle obu mas spadkowych (gospodarstwa rolnego i

pozostałego majątku spadkowego). Wynika to z wykładni systemowej, logicznej (analogii,

wnioskowania  a  maiore  ad  minus,  arg.  ad  absurdum,  wnioskowań  interferencyjnych),

celowościowej,  funkcjonalnej,  inaczej  po prostu nie  mogło być,  byłaby to w przeciwnym

wypadku sprzeczność logiczna i prawna.

Dla  wykładni  prawa  w  tym  punkcie  może  decydować  wykładnia  statyczna

(historyczna, genetyczna), tak jak to było w ustawie kodeks cywilny w 1964 roku, w toku jej

uchwalania (18 V 1964 - 13 II 2001), jaka była wola ustawodawcy, jego zamiar. Tak samo,

przy  wykładni  statycznej,  powinno  być  teraz.  Można  by  jednak  zastosować  wykładnię

dynamiczną, jak to pojęcie obecnie rozumie się w kodeksie cywilnym (w art. 991 § 1 k.c. od

14 II 2001 r.), wtedy można by starać się pominąć te uprzednie przepisy rolne w ustalaniu

tego pojęcia na tle kodeksu cywilnego, skoro one teraz nie obowiązują. Wydaje się jednak, że

moc  prawną  w  tym  punkcie  (art.  991  §  1  k.c.)  ma  wykładnia  statyczna  (historyczna,

genetyczna),  jaka  była  wola  pierwotnego  ustawodawcy  (w  dniu  uchwalania  kodeksu

cywilnego). Problem zatem rozumienia trwałej niezdolności do pracy w ujęciu art. 991 § 1

k.c. byłby zatem rozwiązany, stosowano by tu pojęcie trwałej niezdolności do pracy w ujęciu

rozporządzenia  rolnego wykonawczego  do  kodeksu  cywilnego  (por.  wyżej  §  7,  §  3).  Ta

kwestia jest  w zasadzie bezsporna na tle tych rozporządzeń  rolnych. I  tak ten problem w
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zasadzie ujmuje orzecznictwo sądowe oraz doktryna, jak to wyżej powiedziano, nie podając

tylko stosownego precyzyjnego uzasadnienia prawnego.

32. Przy takim stanowisku, osobą trwale niezdolną do pracy (art. 991 § 1 k.c.) byłaby

osoba zaliczona do I lub II grupy inwalidzkiej w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu

emertytalnym pracowników i ich rodzin. Można przypuszczać, że chodzi tu o trwałą, czyli

stałą I lub II grupę inwalidzką, ale przepisy tego rozporządzenia rolnego m.zd. nie wymagają

stałej I lub II grupy inwalidzkiej (wykładnia gramatyczna), i m.zd. nie jest to potrzebne, nie

jest to wymagane.

33. Osobą  trwale niezdolną  do pracy (art.  991 § 1 k.c.)  byłaby także osoba, która

osiągnęła  wiek  -  kobieta  60  lat,  a  mężczyźna  65  lat  i  nie  wykonuje  stałej  pracy,  która

stanowiłaby  dla  niej  główne  źródło  utrzymania.  Chodziłoby  zatem  o  wiek  emerytalny  z

powszechnego zaopatrzenia emerytalnego (60, 65 lat), a nie z uprzywilejowanych systemów

zaopatrzenia  emerytalnego.  Niemniej  i  wtedy  można  by  w  drodze  wykładni  prawa

udowadniać,  że dotyczy to także osób, które mają  emerytury uprzywilejowane, z niższym

wymaganym przepisami wiekiem emerytalnym niż powszechny wiek emerytalny (60, 65 lat).

Osoba,  która  osiągnęła  wiek emerytalny  nie  może  jednak  wykonywać  stałej  pracy,  która

stanowiłaby  dla  niej  główne  źródło  utrzymania.  Chodziłoby  zatem  o  pracę  stałą,  a  nie

okresową,  tymczasową  i  dochody z pracy  stałej w porównaniu z emeryturą  nie mogłyby

przekraczać 50% dochodów takiej osoby. Ustawodawstwo zawsze przewidywało i przewiduje

możliwość zatrudnienia emerytów. Jeśli jest to praca niestała, to może ona przekraczać 50%

dochodów tej osoby (wnioskowanie a contrario z tego przepisu). I takie też w zasadzie było

stanowisko orzecznictwa sądowego i doktryny przytoczone na wstępie. Odmienne stanowisko

(T. Justyńskiego) nie ma zatem uzasadnienia prawnego. Za takim stanowiskiem przemawia

także  wykładnia  funkcjonalna,  celowościowa,  względy  społeczne  i  etyczne,  nie  można

emerytom zamykać drogi do dorobienia sobie do emerytury. 

34. Przy  tym  stanowisku  osoby  zaliczone  do  III  grupy  inwalidzkiej,  częściowo

niezdolne do pracy nie miałyby prawa do zachowku podwyższonego (2/3) (art. 991 § 1 k.c.). I

tak w zasadzie rozwiązuje się ten problem na tle doktryny i orzecznictwa sądowego. Niemniej

w drodze wykładni prawa można by starać się udowodnić, że osoby takie są trwale niezdolne

do pracy, jeżeli niezdolność ta ma charakter stały, trwały. Niektórzy zdają się to dopuszczać.

Powstaje jednak problem, jak to uzasadnić prawnie. Gdyby przyjąć wykładnię dynamiczną

kodeksu  cywilnego  (art.  991  §  1  k.c.),  wyżej  przytoczoną,  to  obecnie  nie  ma  przepisu
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prawnego wyłączającego inwalidów III grupy, częściowo niezdolnych do pracy. Uzasadnienia

można  by  dopatrywać  się  także  we  względach  społecznych  i  etycznych.  Rzecz  jest

dyskusyjna.

W wypadku inwalidów I lub II  grupy inwalidzkiej osoby te mogą,  lecz nie muszą

pobierać  renty inwalidzkie, aczkolwiek zazwyczaj je pobierają. Nie jest istotne, jakie inne

dochody z pracy lub z kapitału mają te osoby. W przypadku II grupy inwalidzkiej, częściowej

niezdolności do pracy, z uwagi na ratio legis art. 991 § 1 k.c. należałoby chyba wprowadzić

analogiczny wymóg jak na tle emerytów, że osoby te nie mogą wykonywać stałej pracy, która

stanowiłaby dla nich główne źródło utrzymania (por. wyżej).

35. Pozostaje  do  rozważenia  jeszcze  chwila,  według  której  ustala  się  trwałą

niezdolność do pracy. Możliwe są w tej sprawie dwa stanowiska teoretyczne. Pierwsze, że

decyduje tu chwila otwarcia spadku, drugie, że decyduje tu chwila wydania wyroku sądowego

co  do  zachowku.  Każda  z  tych  wersji  ma  określone  wady  i  zalety.  W  literaturze  i

orzecznictwie sądowym w zasadzie przyjmuje się, że decyduje data otwarcia spadku, czyli

nabycia prawa do zachowku, późniejsze zmiany w tym zakresie są nieistotne z tego punktu

widzenia.  Stanowisko  drugie  bardziej  odpowiada  sytuacji  materialnej  uprawnionego  do

zachowku w chwili  dochodzenia  roszczenia  o  zachowek.  Może  być  np.  tak,  że  w chwili

otwarcia spadku osoba ta jest zdolna do pracy, natomiast w chwili orzekania o zachowku jest

niezdolna do pracy, co mogłoby przemawiać za przyjęciem drugiego stanowiska. Oczywiście

jest to alternatywa rozłączna, można przyjąć  albo pierwsze, albo drugie stanowisko, a nie

obydwa  naraz  (nie  jest  to  koniunkcja  ani  alternatywa  zwykła).  Jak  powiedziano,  Jan

Gwiazdomorski  nie  zajmuje  jasnego  stanowiska,  które  z  nich  przyjmuje.  Jest  to  kwestia

sporna.

36. Wykładnia § 3 ust. 1  rozp. rol. z 12 XII 1990 r. (§ 7 rozp. rol. z 28 XI 1964 r.)

może  być  sporna.  Nie  wiadomo,  czy  ustawodawca  w  tym  przepisie  odróżniał  ostro,

prawidłowo  dwa  różne  pojęcia:  stała  (trwała)  grupa  inwalidzka  (1)  oraz  całkowita  (lub

częściowa) niezdolność do pracy I, II (III grupy inwalidzkiej) (2). W pierwszym wypadku (1)

chodziłoby o stałe (trwałe) inwalidztwo, czyli o czasokres trwania inwalidztwa, a co za tym

idzie o stałą (trwałą) I, II (lub III grupę inwalidzką). W drugim przypadku (2) chodziłoby o

całkowitą (albo częściową) niezdolność do pracy, czyli o stopień inwalidztwa, czyli o stopień

uszczerbku na zdrowiu (a nie o czas trwania inwalidztwa, a nie o czas, na który przyznano
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rentę  inwalidzką).  W  związku  z  tym  wykładnia  tego  przepisu  (§  3,  §  7  rozp.  rol.)  jest

niejednoznaczna, należy wskazać na możliwe modele prawne: 

I) Osoba taka musi być trwale (czytaj: stale) niezdolna do pracy (czyli mieć trwałą,

czytaj: stałą  grupę  inwalidzką) (1) oraz być  całkowicie niezdolna do pracy (I lub II grupa

inwalidzka) (2) – czyli byłaby tu koniunkcja czasu inwalidztwa oraz co za  tym idzie czasu

pobierania renty, czyli czasu, na który przyznano rentę (1) oraz całkowitej niezdolności do

pracy (I lub II grupa inwalidzka), czyli stopnia inwalidztwa, stopnia niezdolności do pracy

(musi  być  całkowita  niezdolność  do  pracy:  I  lub  II  grupa  inwalidztwa,  a  nie  częściowa

niezdolność do pracy, czyli nie III grupa inwalidzka) (2). Taką interpretację tego przepisu (§

3, § 7 rozp. rol.) na tle art. 991 § 1 k.c. przyjmuje w zasadzie zgodnie doktryna i orzecznictwo

(zestawione na wstępie). Literatura  zaś na ten temat w zasadzie milczy.

II)  Możliwa jest  jednak odmienna interpretacja  od wykładni  pierwszej  (I).  W tym

odmiennym  modelu  teoretycznym  (II)  osobą  „trwale”  niezdolną  do  pracy  byłaby  osoba

„całkowicie”  niezdolna  do  pracy,  czyli  inwalida  I  lub  II  grupy.  Pojęcia  „trwale”  i

„całkowicie”  niezdolna  do pracy  byłyby zatem tożsame,  równoznaczne,  synonimiczne.  A

zatem „trwale” niezdolna do pracy oznaczałoby „całkowicie” niezdolna do pracy (I lub II

grupa  inwalidzka).  Przy  takiej  interpretacji  (model  II)  chodziłoby  tylko  o  „całkowitą”

niezdolność  do  pracy  (I  lub  II  grupę  inwalidzką),  nie  byłoby  natomiast  istotne,  czy  to

inwalidztwo  I  lub  II  grupy  jest  stałe  (trwałe)  czy  niestałe  (nietrwałe),  czyli  okresowe,

czasowe. A zatem osobą trwale niezdolną do pracy byłby zawsze inwalida I lub II grupy bez

względu na to, czy inwalidztwo to jest stałe (trwałe) czy niestałe (nietrwałe), np. przyznanie

renty inwalidzkiej  okresowej na 3 lata wyczerpywałoby znamiona trwałej  niezdolności do

pracy (§ 3, § 7 rozp. rol., art. 991 § 1 k.c.). I taka jest wykładnia gramatyczna tego przepisu (§

3, § 7 rozp. rol. oraz art. 991 § 1 k.c.). M.zd. trafny jest model II. Zawsze tak rozumiałem ten

przepis (§ 3, § 7 rozp. rol.). Ustawodawca nie sformułował zatem tego przepisu precyzyjnie,

bo pomylił pojęcie trwałej (stałej) niezdolności do pracy (trwałej, czyli stałej I lub II grupy

inwalidzkiej) z całkowitą niezdolnością do pracy (zaliczeniem do I lub II grupy inwalidzkiej).

Ustawodawca pomylił zatem kryterium czasowe niezdolności do pracy z kryterium stopnia

niezdolności  do  pracy.  Ten  błąd  ustawodawcy ma taki  sens  praktyczny,  że  osobą  trwale

niezdolną  do pracy jest  nie tylko inwalida I  lub II  grupy stałej  (co jest  bezdyskusyjne w

modelu  I  i  II),  lecz  także  inwalida  I  lub  II  grupy  niestały  (czasowy,  okresowy,  np.
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inwalidztwo I lub II grupy przyznane na 3 lata, czyli na określony okres czasu), dopuszcza to

model II, wyłącza to model I (i tym te modele od siebie się różnią).

Natomiast jest bezsporne na tle modelu I i II, że inwalida III grupy - czyli częściowo

niezdolny do pracy, obojętnie czy to inwalidztwo III grupy jest stałe (trwałe) czy niestałe

(nietrwałe), czyli czasowe - nie jest osobą trwale niezdolną do pracy w rozumieniu § 3, § 7

rozp. rol. i art. 991 § 1 k.c. Kwestia ta w zasadzie jest bezsporna w doktrynie i orzecznictwie

przytoczonym na wstępie (przy milczeniu prawie całej doktryny i orzecznictwa sądowego na

ten temat).

To,  co  powiedziano  uprzednio  (modele  I,  II  –  I,  II  grupa  inwalidzka)  (III  grupa

inwalidzka)  ma  odpowiednio  zastosowanie  do  znacznego  i  umiarkowanego  stopnia

niepełnosprawności  (odpowiednika  I  i  II  grupy  inwalidzkiej)  (oraz  lekkiego  stopnia

niepełnosprawności odpowiednika III grupy inwalidzkiej).

Przepisy emerytalno-rentowe (1954, 1968, 1982, 1998) odróżniają wyraźnie kwestię

czasu trwania inwalidztwa (czyli okresu, na który zostaje przyznana renta inwalidzka) oraz

kwestię stopnia niezdolności do pracy (całkowita czy częściowa niezdolność do pracy). Są to

różne kryteria podziałowe, których nie można mylić. Obecna ustawa z 1998 r. o emeryturach i

rentach z  FUS w ogóle  nie  zna stałej  grupy inwalidzkiej,  zna tylko kategorię  okresowej,

czasowej renty inwalidzkiej, czasowej niezdolności do pracy (w zasadzie maksymalnie na 5

lat przyznaje się obecnie rentę inwalidzką).

Ten  podział  znany  był  także  dekretowi  z  25  czerwca  1954  r.  o  powszechnym

zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin13,  w którym artykuł 12 ust. 1 stanowił,

co  następuje:  „Inwalidą  w  rozumieniu  dekretu   jest  osoba,  która  z  powodu  stałego  lub

długotrwałego naruszenia sprawności organizmu jest całkowicie lub częściowo niezdolna do

wykonywania zatrudnienia”. Wyróżniał  on „stałe lub długotrwałe inwalidztwo”, czyli stałą

(trwałą) lub czasową  (okresową) grupę inwalidzką oraz całkowitą (I, II grupa inwalidzka) lub

częściową  (III  grupa inwalidzka) niezdolność  do pracy. Dekret ten obowiązywał  w chwili

wejścia w życie kodeksu cywilnego 1 stycznia 1965 r. (i 18 maja 1964 r.). To rozróżnienie

kryterium czasowego inwalidztwa oraz stopnia inwalidztwa (stopnia uszczerbku na zdrowiu)

było i jest we wszystkich przepisach emerytalno-rentowych (1954, 1968, 1982, 1998). Z tej

13 Tekst jedn. Dz.U. z 1958 r., nr 23, poz. 97, zm. Dz.U. z 1965 r., nr 14, poz. 98. 
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dystynkcji prawnej, jak powiedziano, nie zdawał sobie sprawy ustawodawca, formułując § 3,

§ 7 rozp. rol. 

Gdyby przyjąć wykładnię dynamiczną artykułu 991 § 1 k.c. i oderwać się zatem od §

3, § 7 rozp. rol., to powstaje analogiczny problem - jak na tle I i II grupy inwalidzkiej - co do

III grupy inwalidzkiej (odesłanie), czy chodzi tu o trwałą (czyli stałą) częściową niezdolność

do pracy czy o (całkowitą lub) częściową niezdolność do pracy. Ustawa w art. 991 § 1 k.c.

używa bowiem dwóch pojęć: 1) „trwała” 2) „niezdolność do pracy”. Niezdolność do pracy (2)

obejmuje na pewno zarówno I, II, jak i III grupę inwalidzką (w I i II grupie jest to całkowita

niezdolność do pracy, w III grupie inwalidzkiej jest to częściowa niezdolność do pracy, ale

jest to rodzaj niezdolności do pracy). 

Przy wyodrębnionym uprzednio modelu I (na tle I i II grupy inwalidzkiej) chodziłoby

tu (w art.  991 § 1 k.c.)  o trwałą  (czyli  stałą)  III  grupę  inwalidzką  (kryterium czasu) (nie

wystarczałaby niestała III grupa inwalidzka). Zaś przy wyodrębnionym tam modelu II (na tle

I i II grupy inwalidzkiej) chodziłoby tu (w art. 991 § 1 k.c.) o III grupę inwalidzką (obojętnie,

czy stałą, czyli trwałą czy niestałą, czyli nietrwałą) – tak byłoby przy wykładni dynamicznej

art. 991 § 1 k.c. (oderwanej zatem od wykładni statycznej z § 3 i § 7 rozp. rol.).

W  doktrynie  i  orzecznictwie  na  ten  temat,  gdy  się  wypowiadano,  to  w  zasadzie

zgodnie odrzucano III grupę inwalidzką (obojętnie, czy stałą czy niestałą). Niektórzy tylko

zdawali się dopuszczać III grupę  inwalidzką  (stałą lub niestałą), ale czyniono to w sposób

mglisty, niejasny, można się było tego domyślać, ale nie było to pewne. Zazwyczaj jednak

milczano na ten temat.

Trwale niezdolny do pracy, czyli zaliczony do jednej z trzech grup inwalidzkich (I, II,

III)  (stale  lub  niestale),  a  nie  niezdolny  do  pracy  (w  sensie  przebywający  na  zasiłku

chorobowym, zwolnieniu lekarskim o niezdolności do pracy). Ustawa (w art. 991 § 1 k.c.)

używa terminu „trwale”,  a  nie  „stale”  jak  dekret  z  1954 r.  o  powszechnym zaopatrzeniu

emerytalnym pracowników obowiązujący w chwili uchwalania ustawy kodeks cywilny (1964

r.). Termin „trwale” niezdolny do pracy nie był znany temu dekretowi. Używa go tylko art.

991 § 1 k.c., powstaje pytanie, w jaki znaczeniu, o czym była mowa wyżej. Przy wykładni

dynamicznej  można  ten  termin  „trwała”  niezdolność  do  pracy  rozumieć  w  sensie

autonomicznym, właściwym tylko temu przepisowi (art. 991 § 1 k.c.),  a nie § 3, § 7 rozp.

rol., ani nie w rozumieniu przepisów emerytalno-rentowych.
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37. Konkludując, stanowisko Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w tej sprawie jest zatem

trafne, zaś glosa krytyczna T. Justyńskiego jest nietrafna.

Michał Niedośpiał

Pojęcie trwałej niezdolności do pracy na tle zachowku (art. 991 § 1 k.c.) (uwagi na tle

wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 11 stycznia 2013 r., V ACa 989/12)

Streszczenie

Osobą trwale niezdolną do pracy w rozumieniu przepisów o zachowku (art. 991 § 1

k.c.) jest osoba, która 1) osiągnęła wiek - kobieta 60 lat, a mężczyzna 65 lat i nie wykonuje

stałej pracy, która stanowiłaby dla niej główne źródło utrzymania, lub 2) została zaliczona do

I lub II grupy inwalidów w trybie i na zasadach określonych w przepisach o powszechnym

zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Dyskusyjne może być, czy osobą trwale

niezdolną do pracy (art. 991 § 1 k.c.) jest trwały, stały inwalida III grupy, osoba trwale, stale

częściowo niezdolna do pracy – na to pytanie w doktrynie i orzecznictwie zazwyczaj udziela

się odpowiedzi negatywnej. W doktrynie i orzecznictwie zazwyczaj przyjmuje się, że musi to

być trwałe, stałe inwalidztwo, a nie czasowe, okresowe. Ocena trwałej niezdolności do pracy

(art.  991  §  1  k.c.)  jest  dokonywana  według  chwili  otwarcia  spadku,  niektórzy  zdają  się

dopuszczać  inną  chwilę,  a  to  dochodzenia  roszczenia  o  zachowek  (ustalenia  prawa  do

zachowku).

 


