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Ocena wysokości wynagrodzenia pracownika jest szczególnie istotna na gruncie prawa 

ubezpieczeń społecznych, w którym ustalanie podstawy wymiaru składki z tytułu 

zatrudnienia w ramach stosunku pracy oparte jest na zasadzie określonej w art. 6 ust. 

1 i art. 18 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 i art. 4 pkt 9, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( tj. Dz.U. z 

2021 r. poz. 423). W związku z tym, w przypadku ustalenia wynagrodzenia pracownika 

w nadmiernej wysokości - na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych, można przypisać 

zamiar nadużycia świadczeń przysługujących z tego ubezpieczenia. Względność zasady 

godziwości wynagrodzenia, wyrażająca się koniecznością odniesienia się nie tylko do 

potrzeb pracownika, ale także świadomości społecznej oraz ogólnej sytuacji 

ekonomicznej i społecznej, nie powinna zresztą budzić wątpliwości. W związku z tym 

nadmiernemu uprzywilejowaniu płacowemu pracownika, które w prawie pracy 

mieściłoby się w ramach swobody woli stron wyrażonej w art. 3531 Kodeksu cywilnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), w prawie ubezpieczeń społecznych, w którym pierwiastek 

publiczny zaznacza się bardzo wyraźnie, można przypisać - w okolicznościach każdego 

konkretnego wypadku - zamiar nadużycia świadczeń przysługujących z tego 

ubezpieczenia. Nadto podkreślić trzeba, że podstawę wymiaru składki ubezpieczonego 

będącego pracownikiem stanowi wynagrodzenie godziwe, a więc należne, właściwe, 

odpowiednie, rzetelne, uczciwe i sprawiedliwe, zachowujące cechy ekwiwalentności do 

pracy. Zaś ocena godziwości wynagrodzenia wymaga uwzględnienia każdego 

konkretnego przypadku, a zwłaszcza rodzaju, ilości i jakości świadczonej pracy oraz 

wymaganych kwalifikacji. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. decyzją z 29 lipca  

2019 r., umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie ustalenia obowiązku 

podlegania ubezpieczeniom społecznym B. J. z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę przez 

P. M. od 26 września 2017 r.; umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wymiaru 

składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące od września do grudnia 2017 r.; stwierdził, 

że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz 

wypadkowe wynosi za: styczeń 2018 r. – 2.200 zł., luty 2018 r. – 2.200 zł., marzec 2018 r. – 

2.200 zł, kwiecień 2018 r. – 586,67 zł. W ocenie organu rentowego nie istnieją żadne dowody 

mogące świadczyć o zwiększeniu zakresu obowiązków ubezpieczonej od 1 stycznia 2018 r., a 

zwiększenie podstawy wymiaru składek od tego dnia miało na celu zapewnienie wyższych 

świadczeń z ubezpieczenia społecznego w czasie długotrwałej niezdolności do pracy. 
Odwołania od powyższej decyzji złożyli: ubezpieczona B. J. oraz płatnik składek P. M. 

B. J. we wniesionym odwołaniu wniosła o: uchylenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej 

rozstrzygnięcia odnośnie obniżenia podstawy wymiaru składek i tym samym jej 

wynagrodzenia, które otrzymywała od 1 stycznia 2018 r., lub zmianę decyzji poprzez 

umorzenie postępowania w zakresie podstawy wymiaru składek od stycznia 2018 r., lub 

zmianę decyzji poprzez ustalenie podstawy wymiaru składek od 1 stycznia 2018 r. na 

umówioną z pracodawcą kwotę 4.800 zł, jeżeli zwiększony zakres obowiązków nie zostanie 

uwzględniony. Ubezpieczona wskazała, że stanowisko, na którym została zatrudniona było 

nowym stanowiskiem w firmie, a wysokie wynagrodzenie uzależnione było od efektów jej 

pracy. Kwota 2.200 zł. była bowiem ustalona wyłącznie na okres próby. Pracodawca był 

zadowolony z wyników pracy ubezpieczonej, co skutkowało zwiększeniem wynagrodzenia do 

kwoty 4.500 zł netto. 



Płatnik składek zaskarżył w części decyzję z 29 lipca 2019 r., w której stwierdzono, że 

wynagrodzenie i podstawa wymiaru składek B. J. od 1 stycznia 2018 r. wynosi 2.200 zł 

miesięcznie. Podał, że dodatkowe obowiązki B. J. obejmowały: nawiązywanie kontaktów                  

z nowymi klientami, zajmowanie się sprzedażą hurtową, współpracę z dotychczasowymi 

klientami oraz obsługiwanie reklamacji. Ostatecznie zwiększył ubezpieczonej obowiązki                   

i podwyższył wygrodzenie do kwoty 6.500 zł miesięcznie. Organ rentowy w odpowiedzi na 

odwołania wniósł o oddalenie każdego z nich oraz o zasądzenie od ubezpieczonej i płatnika 

składek zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. 

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie IV Wydział Pracy                            

i Ubezpieczeń Społecznych oddalił odwołanie, zasądził od B.J. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych Oddział w K. kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego                    

i nie obciążył ubezpieczonej tymi kosztami w pozostałym zakresie oraz zasądził od P. M. na 

rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów 

zastępstwa procesowego i nie obciążył płatnika składek tymi kosztami w pozostałym zakresie. 

Sąd Okręgowy na podstawie ustalonego stanu faktycznego ocenił, że materiał dowodowy nie 

pozwala na przyjęcie, że obowiązki B. J. od dnia 1 stycznia 2018 r. uległy takiemu zwiększeniu, 

które powodowałoby uzasadnione podwyższenie wynagrodzenia, a co za tym idzie zwiększenie 

podstawy wymiaru składek, aż do kwoty 6.500 zł brutto. Wynagrodzenia pozostałych 

pracowników zatrudnianych przez płatnika składek ukształtowane były w granicach stawek 

minimalnych. Stanowisko ubezpieczonej pod względem rangi obowiązków i jej pracowniczej 

odpowiedzialności nie różniło się w sposób istotnie odbiegający od innych pracowników. 

Ubezpieczona zaskarżyła powyższy wyrok w części, tj. co do pkt I i III, w zakresie, w jakim Sąd 

oddalił odwołanie B.J. oraz zasądził od ubezpieczonej na rzecz Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych Oddziału w K. kwotę 180,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. 
apelująca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie złożonego w sprawie 

przez B. J. odwołania i ustalenie, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, 

rentowe, chorobowe oraz wypadkowe z tytułu zatrudnienia ubezpieczonej u płatnika składek 

P. M. wynosi: za 01/2018-6.500,00 zł, -za 02/2018-6.500,00 zł, -za 03/2018-6.500,00 zł, -

za 04/2018- 1.160,00 zł. Ponadto apelująca wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów 

postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, za postępowanie w obu 

instancjach. Ewentualnie ubezpieczona domagała się uchylenia zaskarżonego wyroku i 

przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Koszalinie, 

pozostawiając temu sądowi orzeczenie o kosztach postępowania apelacyjnego. 

Płatnik składek zaskarżył natomiast wyrok w całości. Wniósł o zmianę w całości zaskarżonego 

wyroku oraz zasądzenie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w K. na rzecz P. M. i 

B. J. kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych. Ewentualnie 

domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania 

Sądowi pierwszej instancji i pozostawienie temu Sądowi orzeczenia o kosztach procesu za obie 

instancje. Ponadto apelujący wniósł o zasądzenie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Oddziału w K. na rzecz P. M. zwrotu kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów 

zastępstwa procesowego według norm prawem przewidzianych. 

W odpowiedzi na apelacje organ rentowy wniósł o oddalenie apelacji płatnika składek oraz o 

zasądzenie na rzecz organu rentowego kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu 

przed Sądem Apelacyjnym według norm przepisanych. 

W ocenie Sądu Apelacyjnego apelacje ubezpieczonej i płatnika składek nie zasługiwały na 

uwzględnienie.  

Sąd Apelacyjny po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego w sprawie uznał, że brak 

było podstaw do określenia wysokości wynagrodzenia za pracę ubezpieczonej na kwotę 

wyższą, niż ustalona przez organ rentowy w treści zaskarżonej decyzji. 

Sąd I instancji prawidłowo wskazał na przepisy prawa, które mają zastosowanie w niniejszej 

sprawie. Na wstępie należało podkreślić, że organ rentowy był uprawniony do 

przeprowadzania kontroli wysokości uzgadnianego przez strony stosunku pracy 



wynagrodzenia za pracę zarówno w zakresie zgodności z prawem, jak i zasadami współżycia 

społecznego. Organ rentowy miał zatem prawo zakwestionować wysokość wynagrodzenia 

stanowiącego podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia. Kompetencja taka 

wynika z art. 86 ust. 2 ustawy systemowej. Stanowisko organu rentowego podlega oczywiście 

kontroli sądowej. 

Podkreślić należy, że organ rentowy wydając zaskarżoną decyzję nie zakwestionował 

faktycznego świadczenia przez ubezpieczoną pracy na rzecz płatnika składek w okresie od 

momentu jej zatrudnienia do dnia przejścia przez nią na zwolnienie lekarskie. Spornym 

pozostawało jedynie, czy zachodziły przesłanki do ustalenia, że B. J. powinna być objęta 

ubezpieczeniem społecznym z podstawą wymiaru składek równą wysokości kwoty 2200 zł 

(styczeń, luty, marzec 2018 r.) oraz 586,67 zł (kwiecień 2018 r.) brutto miesięcznie – jak tego 

domagał się organ rentowy, czy też podstawa ta powinna być ustalona w wysokości 

wynagrodzenia wynikającego z zawartego przez strony aneksu do umowy o pracę, na mocy 

którego wynagrodzenie ubezpieczonej zostało zwiększone do kwoty 6500 zł brutto miesięcznie. 

Organ rentowy zarzucając odwołującej i płatnikowi składek naruszenie między innymi zasad 

współżycia społecznego polegające na świadomym osiąganiu korzyści z systemu ubezpieczeń 

społecznych kosztem innych uczestników systemu, powinien przed sądem pracy                                

i ubezpieczeń społecznych wskazać na okoliczności i fakty znajdujące oparcie w materiale 

dowodowym, z których wynikałyby twierdzenia zgodne z jego stanowiskiem, a więc że 

zgłoszenie ubezpieczonej jako pracownika do ubezpieczeń społecznych przez płatnika składek 

z podstawą wymiaru składek 6500 zł miesięcznie miało na celu uzyskanie wysokich świadczeń 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Organ rentowy – jak ocenił Sąd I instancji – sprostał 

temu obowiązkowi. Naprowadził bowiem szereg okoliczności, które wykazały, że umówione 

wynagrodzenie nie mogło stanowić podstawy wymiaru składek. Po przeprowadzeniu 

wyczerpującego postępowania dowodowego Sąd I instancji przyjął, iż podstawa wymiaru 

składek ubezpieczonej określona przez organ rentowy w treści zaskarżonej decyzji, była 

adekwatna do rodzaju i zakresu obowiązków powierzonych ubezpieczonej w ramach umowy o 

pracę przez płatnika składek. 

Organ rentowy zasadnie powziął wątpliwości co do rzeczywistych przyczyn ustalenia 

wynagrodzenia na zadeklarowanym w umowie o pracę poziomie. Ubezpieczona po niespełna 

trzech miesiącach od podpisania aneksu do umowy o pracę, na mocy którego strony ustaliły, 

że ubezpieczona będzie otrzymywać prawie trzykrotnie wyższe wynagrodzenie, skorzystała ze 

zwolnienia chorobowego w związku z ciążą. 

W ocenie Sądu Apelacyjnego za słuszny należało uznać zarzut nieadekwatności 

wynagrodzenia pobieranego przez B. J. do zajmowanego przez nią stanowiska i zakresu 

powierzonych jej czynności. Jak wskazał Sąd I instancji, z zakresu obowiązków ubezpieczonej 

nie wynikało, aby jej zakres obowiązków od dnia 1 stycznia 2018 r. zmienił się na tyle istotnie, 

aby okoliczność ta uzasadniała podwyższenie należnego jej wynagrodzenia. Strony w toku 

niniejszego postępowania wskazywały, że praca ubezpieczonej pozwoliła na zdobycie wielu 

nowych klientów, przyczyniła się do zwiększenia dochodów prowadzonego przez płatnika 

składek przedsiębiorstwa. Tymczasem na tę okoliczność, poza własnymi zeznaniami i 

zeznaniami słuchanych w sprawie świadków – pracowników płatnika składek, nie przedłożone 

zostały żadne wiarygodne dowody. Apelujący zdają się nie zauważać, że korespondencja e–

mail, na którą się powołują, nie była podpisywana przez ubezpieczoną. Skoro, jak twierdzą 

odwołujący się, miała ona nawet nieformalnie zajmować stanowisko kierownika magazynu, to 

nie jest wiadomym, dlaczego nie podpisywała wysyłanej korespondencji własnym imieniem i 

nazwiskiem. Brak jest jakichkolwiek dokumentów źródłowych, na których znajdowałyby się 

podpisy ubezpieczonej, a dotyczące zawierania nowych umów z klientami. 

Zdaniem Sądu Odwoławczego, powoływanie się przez skarżących (na okoliczność zmiany 

zakresu obowiązków ubezpieczonej) na odmienną ocenę zeznań świadków i odwołujących, niż 

ta dokonana przez Sąd Okręgowy, jest jedynie subiektywną oceną okoliczności faktycznych 

sprawy, przedstawianą przez strony dążące do wykazania swoich twierdzeń i nie znajduje ona 



uzasadnienia w zgromadzonym materiale dowodowym. Dowody przedstawione w sprawie 

zostały ocenione przez Sąd pierwszej instancji zgodnie z regułami logicznego rozumowania 

oraz doświadczenia życiowego, a ich prawidłowa ocena nie dała podstaw do czynienia 

odmiennych ustaleń niż te, które legły u podstaw prawidłowego rozstrzygnięcia zawartego w 

zaskarżonym wyroku. 

Apelujący wskazywali, że to działania ubezpieczonej miały się przyczyniać do pozyskiwania 

nowych klientów, to B. J. miała zajmować się reklamacjami. Tymczasem w materiale 

dowodowym brak jest jakiegokolwiek dowodu, poza twierdzeniami stron i świadków – 

pracowników płatnika składek, który pozwoliłby te twierdzenia przyjąć jako prawdziwe. Brak 

jest chociażby jakichkolwiek umów podpisywanych przez ubezpieczoną, na przedkładanych 

fakturach nie ma podpisów ubezpieczonej. Skoro, jak twierdzi płatnik składek, ubezpieczona 

niejako miałaby przejąć jego obowiązki, być nieformalnym kierownikiem magazynu, to 

niewątpliwie w tej sytuacji B. J. powinna być upoważniona do wystawiania faktur, do 

podpisywania dokumentów. Tymczasem, za okres rzekomego 3 miesięcznego zwiększenia 

obowiązków ubezpieczonej nie został przedłożony żaden wytworzony przez ubezpieczoną 

dokument. 

Istotne znaczenie w sprawie ma to, że B. J. początkowo pracowała na rzecz płatnika składek 

jako pracownik administracji magazynu. Na mocy podpisanego aneksu do umowy o pracę nie 

zostało zmienione stanowisko pracy ubezpieczonej. Gdyby wolą stron rzeczywiście było od 

samego początku podwyższenie wynagrodzenia, poszerzenie jej zakresu obowiązków i 

powierzenie funkcji kierownika magazynu, to niewątpliwie znalazłoby to odzwierciedlenie w 

podpisanych dokumentach. 

Do czasu podpisania aneksu do umowy o pracę ubezpieczona otrzymywała wynagrodzenie w 

kwocie 2200 zł brutto, tak jak i pozostali pracownicy zatrudniani przez płatnika składek 

(wynagrodzenie pozostałych pracowników wynosiło od 2100 zł brutto do 2200 zł brutto). 

Strony stosunku pracy nie uważały wówczas, że tak określone wynagrodzenie jest niegodziwe. 

Zatem należało przyjąć, że wynagrodzenie minimalne odpowiadało realiom warunków 

zatrudnienia istniejącym u tego pracodawcy. Magazyn, w którym płatnik składek prowadzi 

swoją działalność nie jest duży. Płatnik składek nie zatrudnia wielu pracowników. Przed 

podpisaniem z ubezpieczoną aneksu do umowy o pracę nie istniało nawet stanowisko 

kierownika magazynu. Zatem nielogiczne są twierdzenia, że istniały gospodarcze potrzeby ze 

strony płatnika składek do stworzenia takiego stanowiska i powierzenia ubezpieczonej 

związanej z nim funkcji. 

Wątpliwości budzą również okoliczności zawarcia aneksu do umowy o pracę w dniu 1 stycznia 

2018 r. Zwrócić należy jednak w tym miejscu, uwagę na okoliczność, że zawarciu umowy o 

pracę powinien towarzyszyć zamiar wykonywania pracy. Pracę taką ubezpieczona 

niewątpliwie świadczyła, jednakże zawierając aneks do umowy była świadoma swojego stanu 

zdrowia. Wiedząc, że jest w ciąży, B. J. musiała przewidywać, że w niedługim czasie będzie 

musiała skorzystać ze zwolnienia spowodowanego ciążą. W dniu 18 stycznia 2018 r. 

ubezpieczona przeszła badania lekarskie potwierdzające stan ciąży. Tym samym podpisując 

aneks do umowy o pracę musiała wiedzieć, że jest w ciąży. A zatem podpisując aneks do 

umowy o pracę ubezpieczona z pełną świadomością tego, że w niedługim czasie skorzysta ze 

zwolnienia lekarskiego i nie będzie świadczyć pracy, podpisała aneks do umowy o pracę, na 

mocy którego jej wynagrodzenie zostało kilkukrotnie zwiększone. Należało zatem uznać, że 

okoliczności zajścia w ciążę i zawarcia aneksu do umowy o pracę były ze sobą powiązane. 

Również wynagrodzenie ubezpieczonej określono na wysokim poziomie, co miało umożliwić 

korzystanie B. J. z wysokich świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Jednocześnie wskazać 

należy, że rozpoczęcie korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego poprzedzone było 

jedynie bardzo krótkim okresem opłacania przez płatnika składek na obowiązkowe 

ubezpieczenia od podstawy wymiaru wynoszącej 6500 zł brutto. W związku z czym przeciętny 

stosunek wysokości świadczenia do wniesionych składek pozostawał w oderwaniu od 

sprawiedliwego rozłożenia kosztów świadczeń przez odniesienie do okresu opłacania składek. 



B. J. po bardzo krótkim okresie czasu, bowiem po niespełna 4 miesiącach zaprzestała pracy 

w związku ze zwolnieniami lekarskimi z powodu ciąży. Jak wskazano, na jej miejsce nie 

została zatrudniona żadna inna osoba za podobnym wynagrodzeniem do tego osiąganego 

przez B. J.. Ubezpieczona i płatnik składek wskazywali, że zatrudniona na miejsce 

ubezpieczonej S. T. otrzymywała wynagrodzenie w wysokości przekraczającej kwotę 8000 zł 

brutto miesięcznie. Jednakże, jak wynika z prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 

5 marca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt III AUa 56/20, wynagrodzenie S. T. z tytułu 

zawartej umowy o pracę z P. M. wynosi proporcjonalnie do wynagrodzenia minimalnego 

obowiązującego w danym okresie, tj. 2.100 zł brutto. 

Powyższe pozwala na stwierdzenie, że płatnik składek po raz kolejny umożliwia swojej 

pracownicy, będącej w ciąży, uzyskiwanie wygórowanych świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych. Taką postawę należy ocenić jako naganną i niezasługującą na ochronę prawną. 

Wyroki powiązane 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 1996 r., U 6/96, OTK-ZU 1997, nr 5-

6, poz. 66 

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1999 r., I PKN 465/99, OSNAPiUS 2001, nr 10, 

poz. 345 

wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 9 maja 2014 r., III AUa 2111/13, Lex nr 1474057 

Przepisy 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 423, z późn. zm.).  

Art. 18 ust. 1 Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

ubezpieczonych wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 stanowi przychód, o którym mowa w 

art. 4 pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 12. 

Art. 20 ust 1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie 

wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne                             i 

ubezpieczenia rentowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3. 

 

 

Główne problemy 

1. Podleganie ubezpieczeniom społecznym.  

2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.  

3. Ustalenie wynagrodzenia pracownika.  

4. Nadużycie świadczeń przysługujących z ubezpieczenia chorobowego.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtgy3timbsgu4di
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrsgaydimrtg43q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrshe2tsnbthayde
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguzdgoboobqxalrrgazdmnzsgmya
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmbxgm4deltqmfyc4njxhe4dinrrg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmbxgm4deltqmfyc4njxhe4dinjzg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmbxgm4deltqmfyc4njxhe4dinztg4

