
Objęcie ubezpieczeniem społecznym większościowego wspólnika dwuosobowej spółki z o.o. 
 
 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 marca 2020 r., III 
UK 36/19, opubl. OSNP 2021/6/65. 

 
Teza: 
Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który posiada część 
udziałów zapewniającą mu prawo do samodzielnego decydowania o wynikach zgromadzenia 
wspólników i niemal wyłączne prawo do zysku oraz który – wskutek pełnienia funkcji 
jednoosobowego zarządu – ma nieskrępowaną możliwość samodzielnego decydowania o 
bieżącej działalności spółki, podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba prowadząca poza 
rolniczą działalność (art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.). 
 
Stan faktyczny:  
18 września 1997 r. została utworzona spółka G., której nazwę zmieniono uchwałą z 19 
sierpnia 2002 r. na A. Sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki wyniósł 100 tys. i dzielił się na dwieście 
udziałów po 500 zł każdy. Uchwałą z 30 października 2002 r. powołano zainteresowanego z 
dniem 16 listopada 2002 r. na stanowisko prezesa zarządu, z wynagrodzeniem 5.000 zł. W dniu 
15 listopada 2002 r. zainteresowany zawarł z ,,A.” umowę o pracę na czas nieokreślony na 
stanowisku prezesa zarządu z wynagrodzeniem 1.200 zł. Zainteresowany posiada obecnie 975 
udziałów o łącznej wartości 487.500 zł, czyli 97,5 %, zaś P. A. 25 udziałów o wartości 12.500 zł, 
czyli 2,5 % udziałów. 

Zainteresowany wykonuje obowiązki według ustalanego harmonogramu, prowadzi rekrutacje 
pracowników, wydaje dyspozycje, dotyczące bieżących spraw spółki. Sytuacja finansowa 
spółki jest zmienna, ostatnie dywidendy wypłacono w 2015 r., a udział ma wartość około 5.000 
zł. 

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy stwierdził, że stosunek prawny łączący 
wnioskodawcę ze spółką nie wykazywał elementów podporządkowania pracowniczego, nie 
może zatem zostać uznany za stosunek pracy. Oznacza to, że zawarta z zainteresowanym 
umowa o pracę nie mogła wywoływać skutków prawnych, odnoszących się do jego 
ubezpieczenia pracowniczego. W ocenie Sądu Okręgowego sytuacji zainteresowanego nie 
zmienia objęcie przez jego brata – P. A. – udziałów w ,,A.”, gdyż zainteresowany posiada 97,5 
% a P. A. 2,5 % udziałów. Zainteresowany jest zatem wspólnikiem większościowym i 
dominującym. 

W sprawie ubezpieczony oraz płatnik składek złożyli apelacje, które wyrokiem z 3 lipca 2018 
r., III AUa (...) Sąd Apelacyjny w (…) oddalił. W sprawie została wniesiona skarga kasacyjna 
przez ubezpieczonego i płatnika składek.  

 

Omówienie: 

Istota sporu sprowadzała się do rozstrzygnięcia dwóch kwestii: po pierwsze czy ubezpieczony 
na podstawie zawartej umowy o pracę z płatnikiem A. sp. z o.o. świadczył pracę w rozumieniu 
art.. 22 k.p. i w związku z tym podlegał ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu oraz po 
drugie, czy wspólnika dwuosobowej spółki z o.o., w której ma on większościową liczbę 



udziałów, należy uważać za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, 
podlegającą ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.  

Rozstrzygając ten spór Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że „w sprawach dotyczących oceny 
podlegania pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu przez prawie jedynego i dominującego 
wspólnika spółki z o.o. istotne znaczenie dla oceny charakteru stosunku prawnego łączącego 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z członkiem jej zarządu ma treść tego stosunku i 
warunki jego realizacji. Tak w judykaturze, jak i doktrynie prawa pracy podkreśla się, że 
stosunek pracy zdefiniowany w art. 22 § 1 KP jest stosunkiem prawnym starannego działania, 
którego konstytutywnymi cechami są: dobrowolne, osobiste i odpłatne świadczenie pracy w 
sposób ciągły, w warunkach podporządkowania pracownika pracodawcy, który ponosi 
wszelkie ryzyka związane z zatrudnieniem pracownika. Dla objęcia obowiązkowymi 
ubezpieczeniami społecznymi istotne jest zatem, aby stosunek pracy zrealizował się przez 
wykonywanie zatrudnienia o cechach pracowniczych. Zasadnicze znaczenie w procesie 
sądowego badania, czy dany stosunek prawny jest stosunkiem pracy, ma ustalenie faktyczne, 
czy praca wykonywana w ramach analizowanego stosunku prawnego rzeczywiście ma cechy 
wymienione w art. 22 § 1 KP. W tym celu bada się okoliczności i warunki, w jakich dana osoba 
wykonuje czynności na rzecz innego podmiotu prawa i dopiero w wyniku tego badania 
(poczynienia stosownych ustaleń) rozstrzyga, czy czynności te świadczone są w warunkach 
wskazujących na stosunek pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 27 marca 2019 r., II UK 556/17, 
OSNP 2019 nr 12, poz. 149)”. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego „za niedopuszczalną uznaje się kwalifikację jako 
zatrudnienia pracowniczego takiego „formalnego” zatrudnienia, które ma miejsce w sytuacji, 
gdy ta sama osoba występuje w roli jedynego wspólnika i prezesa jednoosobowego zarządu 
spółki (uchwała Sądu Najwyższego z 8 marca 1995 r., II UKN 112/98, OSNAPiUS 2000 nr 2, poz. 
66 oraz wyroki Sądu Najwyższego: z 17 grudnia 1996 r., II UK 37/96, OSNAPiUS 1997 nr 17, 
poz. 320; z 5 lutego 1997 r., II UKN 86/96, OSNAPiUS 1997 nr 20, poz. 404; z 23 września 1997 
r., I PKN 276/97, OSNAPiUS 1998 nr 13, poz. 397; z 2 lutego 1998 r., II UKN 112/98, OSNAPiUS 
2000 nr 2, poz. 66; z 14 marca 2001 r., II UKN 268/00, LEX nr 551026; z 9 kwietnia 2004 r., I PK 
659/03, OSNP 2005 nr 10, poz. 139; z 23 października 2006 r., I PK 113/06, LEX nr 208407)”. 

W sprawach, w których zakwestionowano możliwość podlegania przez dominujących 
wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pracowniczemu ubezpieczeniu 
społecznemu, Sąd Najwyższy przyjął argumentację, że „nie może być uznane za zatrudnienie 
pracownicze zatrudnienie dominującego wspólnika w sytuacji, gdy udział innych wspólników 
w kapitale zakładowym spółki jest tak mały, że pozostaje iluzoryczny (wyroki Sądu 
Najwyższego: z 7 kwietnia 2010 r., II UK 177/09, OSP 2012 nr 1, poz. 8; z 3 sierpnia 2011 r., I 
UK 8/11, LEX nr 1043990; z 7 marca 2018 r., I UK 575/16, LEX nr 2488094; z 13 marca 2018 r., 
I UK 27/17, LEX nr 2508640). W orzecznictwie tym trafnie stwierdza się bowiem, że z 
perspektywy prawa ubezpieczeń społecznych tego rodzaju spółkę należy traktować jak spółkę 
jednoosobową. Spółka dwuosobowa, w której jeden ze wspólników zachował 97,5 na 100 
udziałów, ma bowiem pozycję właścicielską tak dalece dominującą, że nie może być własnym 
pracodawcą. Taka skala większości udziałów (przewagi głosów) oraz sposób jej 
wykorzystywania nakazuje traktować stosunki pracy w wieloosobowej spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością na równi ze stosunkami w spółce jednoosobowej. Tytułem podlegania 
ubezpieczeniom społecznym jest wówczas posiadanie przez wspólnika takiej spółki 
dwuosobowej statusu wspólnika spółki de facto jednoosobowej (wyroki Sądu Najwyższego: z 
3 lipca 2019 r., II UK 24/18 oraz z 8 października 2019 r., II UK 114/18)”. 



 

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2020 r., I UK 463/19, LEX nr 3175593 
 
Teza: 

Wspólnik, który ma większościowe udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie 
może korzystać z ubezpieczenia społecznego jako pracownik. Chociaż, co do zasady, 
judykatura dopuszcza pracownicze zatrudnianie wspólników wieloosobowych spółek z 
ograniczoną odpowiedzialnością na stanowiskach członków zarządu, to gdy udział w kapitale 
zakładowym spółki innych wspólników pozostaje marginalny lub iluzoryczny nie uznaje się 
takiego zatrudnienia za zatrudnienie pracownicze. Taka konfiguracja (96% do 4% udziałów w 
kapitale zakładowym spółki) oznacza bowiem połączenie pracy i kapitału, co wyklucza 
dopuszczalność nawiązania przez prawie wyłącznego wspólnika (udziałowca) stosunku pracy 
z własną spółką i podleganie takiego wspólnika pracowniczym ubezpieczeniom społecznym, 
niezależnie od rodzaju czynności (wykonawcze czy zarządzające), jakie miałyby być 
realizowane w ramach umowy o pracę. 
 

Także w tym orzeczeniu Sąd Najwyższy zakwestionował możliwość objęcia ubezpieczeniem 
pracowniczym większościowego wspólnika spółki z o.o. (96% udziałów należało do 
ubezpieczonej, 4% udziałów należało do jej ojca). Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że w tej 
sprawie status ubezpieczonej wykluczał kumulację roli pracodawcy i pracownika, czyli 
pozostawanie przez skarżącą z samej z sobą w stosunku pracy podporządkowanej w Spółce, 
będącej w 96% jej własnością. W konsekwencji Sąd Najwyższy uznał, że sporna umowa o pracę 
nie wykreowała stosunku pracy w rozumieniu art. 22 k.p. W tej sprawie Sąd Najwyższy 
stwierdził, że sporny stosunek pracy był pozbawiony konstytutywnych cech pracowniczego 
zatrudnienia, a mianowicie cech podporządkowania kierownictwu pracodawcy, ze względu na 
zawarcie spornej umowy przez skarżącego w istocie rzeczy z „samym sobą”.  

 

W tym orzeczeniu, jak również w postanowieniu z 24 marca 2021 r., sygn. III USK 156/21 Sąd 
Najwyższy wyjaśnił, że „zwroty "prawie jedyny wspólnik" oraz "iluzoryczny wspólnik" nie 
wywodzą się z języka prawnego, są zaś wyrazem opisu stanu faktycznego danej sprawy. Nie 
podlegają wykładni tak jak przepisy prawa”. 

 

Faktem jest, że Sąd Najwyższy nie sprecyzował dotąd znaczenia pozaustawowych pojęć 
"niemal (prawie) jedyny wspólnik (udziałowiec)" lub "wspólnik (udziałowiec) iluzoryczny". 
Jednakże rozstrzygając spory w tych postanowieniach stany faktyczne spraw nie budziły 
wątpliwości Sądu Najwyższego, że w spółce dwuosobowej, w której jeden ze wspólników 
zachował większość udziałów, ma on pozycję właścicielską tak dalece dominującą, że nie może 
być własnym pracodawcą. Zdaniem Sądu Najwyższego „taka skala większości udziałów 
(przewagi głosów w zgromadzeniu wspólników) oraz sposób jej wykorzystywania nakazuje 
traktować wieloosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na równi ze spółką 
jednoosobową, w której jedyny udziałowiec nie może pozostawać w stosunku pracy ze spółką 
ze względu na brak elementów konstrukcyjnych właściwych dla stosunku pracy (por. np. 
uchwałę Sądu Najwyższego z 8 marca 1995 r., I PZP 7/95, OSNAPiUS 1995 Nr 18, poz. 227 i 
wyrok z 16 grudnia 1998 r., II UKN 394/98, OSNAPiUS 2000 Nr 4, poz. 159, z glosą Z. Hajna, 
OSP 2000 Nr 12, poz. 177). Jest to sytuacja, w której status wykonawcy pracy staje się jedynie 
funkcjonalnym elementem statusu właściciela spółki (por. wyroki Sądu Najwyższego z 7 marca 



2018 r., I UK 575/16, LEX nr 2488094; z 17 października 2017 r., II UK 451/16, LEX nr 2427158; 
z 11 września 2013 r., II UK 36/13, LEX nr 1391783)”. 
 

 


