
 

 

Nienależnie pobrany zasiłek macierzyński. Czy na pewno?  

 

Studencka Poradnia Prawna Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

otrzymuje do rozwiązania wiele spraw i przypadków związanych z różnymi gałęziami prawa, 

jak i przypadki łączone między sekcjami. Sekcja Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

otrzymuje od Klientów Poradni sporo ciekawych kazusów, a jeden z ciekawszych zostanie 

opisany poniżej. 

 

Klientka zwróciła się z prośbą o poradę do naszej Sekcji z nietypową sprawą. Otrzymała 

wezwanie do zapłaty od byłego pracodawcy z powodu błędnie ustalonej kwoty wypłacanego zasiłku 

w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego, który pobierała niemal rok wcześniej od otrzymania 

wezwania. Pracodawca twierdził, iż wypłacono jej zasiłek w zawyżonej wysokości i żąda zwrotu 

różnicy w terminie do siedmiu dni. W tym czasie byłemu pracodawcy Klientki została już ogłoszona 

upadłość i w związku z powyższym zarząd nad jego majątkiem sprawował syndyk. Klientka dodała 

również, że to Zakład Ubezpieczeń Społecznych upomina się o pieniądze od byłego pracodawcy 

Klientki, a on natomiast od byłych pracowników.   Klientka oznajmiła, że kontaktowała się z działem 

kadr i polecono jej się odwołać, jednakże postanowiła skontaktować się uprzednio z naszą Poradnią, 

w celu poznania zdania osób posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa, aby podać silne 

argumenty prawne przemawiające na jej korzyść. 

Członkowie sekcji mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie czy były pracodawca klientki ma 

podstawę prawną do żądania zwrotu tej nadwyżki, a jeśli tak to w jaki sposób oraz w jakim terminie 

powinna się ona odbyć. 

Pochylając się nad przedstawionym stanem faktycznym studenci oparli swoją argumentację na 

kilku aktach prawnych, a mianowicie ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  

i macierzyństwa, ustawie o pomocy społecznej, ustawie – Prawo upadłościowe oraz orzecznictwie 

Sądu Najwyższego. 

W opinii prawnej poruszona z początku została różnica pojęciowa między zasiłkiem 

nienależnie pobranym a nienależnie wypłaconym. Powołując się na ustawę z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wyjaśniono, że świadczenie nienależnie pobrane to takie, 

które zostało uzyskane poprzez przedstawienie nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania  

o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej. Takie świadczenie podlega zwrotowi od osoby lub rodziny 

pobierającej świadczenie. W ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

są wymienione trzy tego typu świadczenia: takie, które wypłacono mimo zaistnienia okoliczności 

powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń w całości lub części, a osoba pobierająca 

została o tym poinformowana, które zostało wypłacone dzięki świadomemu wprowadzeniu w błąd 

płatnika oraz takie świadczenia, które zostały wypłacone z przyczyn niezależnych od organu 

rentownego osobie innej niż do tego uprawnionej na podstawie decyzji organu. 

Z podanych w poradzie przepisów wynika, że zasiłki nienależnie wypłacone, tj. z winy płatnika 

(pracodawcy) lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrotowi nie podlegają. 

Ponadto odwołano się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2009 r. (sygn. akt: I UK 

174/09), w którym orzeczono, iż organ rentowy może domagać się zwrotu nienależnie pobranego 

świadczenia tylko wówczas, gdy ubezpieczonemu można przypisać złą wolę, tj. ubezpieczony musiał 



 

 

być świadom, że świadczenie, które pobierał było nienależne, a mimo to je pobierał. Sąd Najwyższy 

podkreślił również, że świadomość musiała występować w trakcie wypłacania tego świadczenia, a nie 

po jego zaprzestaniu. Podobnie orzekł Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w orzeczeniu z dnia 

27 listopada 2018 r. (sygn. akt: V U 530/18). 

W przypadku naszej Klientki doszło do omyłki z winy płatnika. Nie była ona w złej wierze 

podczas pobierania świadczenia, które okazało się być nienależnie wypłaconym już po okresie jego 

pobierania. Zatem to płatnik jest odpowiedzialny przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za tę 

omyłkę, a żądany zwrot i siedmiodniowy termin zwrotu nadwyżki na konto byłego pracodawcy 

Klientki był bezzasadny. 

Jednakże wątpliwości studentów piszących poradę wzbudził jeszcze jeden fakt. Klientka 

twierdziła, iż jej były pracodawca miał ogłoszone prawomocnie postępowanie upadłościowe, o czym 

świadczy fakt „posiadania” przez ten podmiot syndyka.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe  

z dniem ogłoszenia upadłości cały majątek upadłego (w tym wszelkie należności) wchodzi w skład 

masy upadłości, która to służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Upadły traci prawo zarządu nad 

swoim majątkiem oraz możliwość rozporządzania nim, a wszelkie czynności upadłego związane  

z rozporządzaniem majątkiem są nieważne. W świetle powyższego upadły podmiot, nawet w razie 

posiadania roszczenia do Klientki, nie mógł skutecznie od niej egzekwować należnego mu 

świadczenia, ponieważ z dniem ogłoszenia upadłości legitymację do tego typu czynności posiada 

jedynie syndyk masy upadłości. 

Na przykładzie niniejszej sprawy widać, że zawsze warto znać swoje prawa i odwoływać się 

w razie wątpliwości (czy to od roszczeń pracodawcy czy od decyzji ZUS-u), szczególnie, że 

orzecznictwo w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jak i prawo z tego obszaru ewoluuje  

i zmierza ku ochronie pracowniczej. 

W konsekwencji, nasza Poradnia i Sekcja, dokładają zawsze wszelkich starań, aby 

wielopłaszczyznowo pod kątem prawnym rozwiązać dany problem, ale jednocześnie w sposób w pełni 

zwięzły i zrozumiały dla Klienta, tak jak w niniejszej sprawie. 
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