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USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) 

 

Art. 4. 
Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) ubezpieczeni - osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń 
społecznych, o których mowa w art. 1; 

2) płatnik składek: 
a) pracodawca - w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę 

zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną 
osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby 
ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie 
wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, 
którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład, 

b) jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz 
wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego 
lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do 
osób pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób 
pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania 
zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia oraz osób pobierających 
wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego 
lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, 

c) podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania 
kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do 
osób, które ją wykonują, na podstawie skierowania do pracy, lub podlegają 
ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli 
zasiłek wypłaca ten podmiot, 

d) ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia 
społeczne, 

e) Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego, 
o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu 
posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej 
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(Dz. U. Nr 187, poz. 1925, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2009 r. Nr 111, 
poz. 918), oraz Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów, 

f) duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub 
klasztoru w stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą Zakładu, inna 
zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych 
objętych tą zgodą, 

g)  jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej - w stosunku 
do żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z 
wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką, 

h) (uchylona), 
i) (uchylona), 
j) (uchylona), 
k) ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób rezygnujących z zatrudnienia 

w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 

l) (uchylona), 
ł) powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających zasiłek dla 

bezrobotnych lub stypendium, 
ł1) centrum integracji społecznej - w stosunku do osób pobierających świadczenie 

integracyjne, 
ł2)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających stypendium na 

podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 
okresie odbywania studiów podyplomowych, 

[m) Zakład - w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z 
tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku 
macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład,] 

<m) Zakład – w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym 
z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości 
zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład, oraz w stosunku 
do osób określonych w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1,> 

n) podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do osób pobierających 
te stypendia, 

o) minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz dyrektor izby celnej - w 
stosunku do funkcjonariuszy celnych, 

p) Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - w stosunku do słuchaczy 
pobierających stypendium, 

r) osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób 
współpracujących przy prowadzeniu tej działalności, 

s)  wojewódzki urząd pracy - w stosunku do osób, których świadczenia 
pracownicze finansowane są ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, jeżeli świadczenia te wypłacane są przez ten urząd, 
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t) jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzona przez jednostkę 
samorządu terytorialnego - jeżeli rozlicza i opłaca składki za ubezpieczonych 
wykonujących pracę w podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych 
jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, 

u) podmiot, w którym jest pełniona służba - w odniesieniu do żołnierzy 
zawodowych i funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia w nim służby, 
jeżeli podmiot ten wypłaca im uposażenie, 

w)  wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących 
świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, na podstawie 
przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

z) podmiot, który wypłaca świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia - w 
stosunku do osób, którym wypłaca to świadczenie, 

za) inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty kierujące - w stosunku do osób 
pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania 
zawodowego - którymi są: 
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem 

wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, 
– Ochotnicze Hufce Pracy, 
– agencje zatrudnienia, 
– instytucje szkoleniowe, 
– instytucje dialogu społecznego, 
– instytucje partnerstwa lokalnego, 
– organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i 

przeciwdziałania bezrobociu, 
– jednostki naukowe, 
– organizacje pracodawców, 
– związki zawodowe, 
– ośrodki doradztwa rolniczego, 
– ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego 
- korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków 
krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o 
których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym 
Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) albo ustawy z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 
84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241); 

3) składki - składki na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w pkt 1; 
4) zasiłki - zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz 

ubezpieczenia wypadkowego; 
5) deklaracja rozliczeniowa - zestawienie informacji o należnych składkach na 

fundusze, na które składki pobiera Zakład, kwot rozliczanych w ciężar składek oraz 
kwot należnych do zapłaty; 
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6) imienny raport miesięczny - informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom 
społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc 
kalendarzowy; 

7) konto ubezpieczonego - konto, na którym ewidencjonowane są składki oraz 
informacje dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego; 

8) konto płatnika - konto, na którym ewidencjonowana jest kwota zobowiązań z tytułu 
składek oraz innych składek danego płatnika zbieranych przez Zakład, kwoty 
zapłaconych składek, stan rozliczeń oraz inne informacje dotyczące płatnika składek; 

9) przychód - przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, 
wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania 
kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym 
oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 
oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy 
tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy; 

10) przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni 
kółek rolniczych - przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na 
jej rzecz produktów rolnych; 

11) otwarty fundusz emerytalny - fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród 
funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i 
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

12) zakład emerytalny - wybrany przez ubezpieczonego zakład emerytalny, wypłacający 
emeryturę dożywotnią, działający na podstawie przepisów o zakładach 
emerytalnych; 

12a) okresowa emerytura kapitałowa - świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 
21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507); 

12b) dożywotnia emerytura kapitałowa - świadczenie pieniężne określone w ustawie z 
dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych; 

13) międzybankowy system elektroniczny - system ELIXIR w Krajowej Izbie 
Rozliczeniowej S.A.; 

14) (uchylony); 
15)  numer NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami o 

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 
16) rachunek bankowy - rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem[.]<;> 
<17) osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem – osobę fizyczną sprawującą 

osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem 
przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
przez nie 4 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia 
potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.> 
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Art. 6. 
1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 

8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: 
1) pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów; 
2) osobami wykonującymi pracę nakładczą; 
3) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, 

zwanymi dalej "członkami spółdzielni"; 
4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 

albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz 
osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4; 

5) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi 
współpracującymi; 

6) posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu 
Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o 
uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej 
Polskiej, zwanymi dalej "posłami i senatorami"; 

7) osobami pobierającymi stypendium sportowe, zwanymi dalej "stypendystami 
sportowymi"; 

7a) pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; 
8) osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w 

czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 
9) osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub 

stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego 
dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej 
"bezrobotnymi"; 

9a) osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub 
przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż 
powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie 
zawodowe dorosłych, zwanymi dalej "osobami pobierającymi stypendium"; 

9b)  osobami pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych; 

10) duchownymi; 
11)  żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką; 
12) osobami odbywającymi służbę zastępczą; 
13) (uchylony); 
14) (uchylony); 
15) (uchylony); 
16) (uchylony); 
17) (uchylony); 
18) (uchylony); 
18a) funkcjonariuszami Służby Celnej; 
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18b) (uchylony); 
19) osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek 

macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego; 
20) osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz 

osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania 
zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi 
wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo 
w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z 
odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy; 

21) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia. 
2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób rezygnujących z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 
matką, ojcem lub rodzeństwem, za które ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę, 
regulują przepisy o pomocy społecznej. 

2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 
podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio świadczenia pielęgnacyjnego albo 
specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących na podstawie przepisów o 
świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu 
ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z 
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.). 

2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli podlega ona 
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na 
podstawie odrębnych przepisów. 

2c.  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli wypłaca osobie świadczenie pielęgnacyjne 
albo specjalny zasiłek opiekuńczy, może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki okres za tę osobę 
powinien opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

2d.  Sposób opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i 
wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, reguluje 
ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 
235). 

3. (uchylony). 
3a. (uchylony). 

4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, 
szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. 

4a. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób świadczących pracę na podstawie umowy 
uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w ust. 2d. 

5. (uchylony). 
6. (uchylony). 
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<Art. 6a. 
1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z 

zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: 

1) osobami, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co 
najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia albo zawiesiły wykonywanie 
działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 i 675); 

2) osobami, które prowadziły inną niż określona w przepisach o swobodzie 
działalności gospodarczej pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 
6, przez okres co najmniej 6 miesięcy i które zaprzestały jej prowadzenia; 

3) zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę na podstawie umowy agencyjnej lub 
umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie 
z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, przez okres co 
najmniej 6 miesięcy i którzy zaprzestali jej wykonywania; 

4) osobami współpracującymi, o których mowa w art. 8 ust. 11, przez okres co 
najmniej 6 miesięcy z osobami, o których mowa w pkt 1–3, i które zaprzestały 
tej współpracy; 

5) osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym 
przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

2. Warunek prowadzenia pozarolniczej działalności, działalności zarobkowej 
i współpracy lub bycia osobą duchowną przez okres co najmniej 6 miesięcy uważa 
się za spełniony, jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1, podlegały z tych tytułów 
nieprzerwanie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym bezpośrednio przed 
dniem rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i opłacały składki 
na te ubezpieczenia. 

3. Prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 
przysługuje jednemu z rodziców, pod warunkiem że drugi rodzic nie jest objęty 
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tego tytułu albo ubezpieczeniami 
określonymi w art. 6 ust. 1 pkt 19 lub art. 6b. 

4. Prawo do finansowania składek z budżetu państwa, jeżeli jedno z rodziców 
przebywa na urlopie wychowawczym, a drugie jednocześnie korzysta z uprawnień 
określonych w ust. 1, przysługuje osobie przebywającej na urlopie wychowawczym. 

5. Prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 
przysługuje przez okresy, o których mowa w art. 4 pkt 17, i może być wykorzystane 
w całości lub w nie więcej niż 4 częściach. 

Art. 6b. 
1. Obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, 

osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami 
sprawującymi osobistą opiekę nad dzieckiem, a które nie spełniają warunków do 
podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o których 
mowa w art. 6a. 

2. Prawo do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym przysługuje 
jednemu z rodziców, pod warunkiem że drugi rodzic nie jest objęty ubezpieczeniem 
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emerytalnym z tego tytułu albo ubezpieczeniami określonymi w art. 6 ust. 1 pkt 19 
lub art. 6a. 

3. Prawo do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym przysługuje przez 
okresy, o których mowa w art. 4 pkt 17, i może być wykorzystane w całości lub w nie 
więcej niż 4 częściach.> 

 
Art. 9. 

1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10, 18a, 20 i 21, spełniające jednocześnie 
warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z 
innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy 
agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 
Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli 
umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w 
ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w 
stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia 
szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia 
przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie 
korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie. Mogą one dobrowolnie, na swój 
wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych 
tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a. 

1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, 
pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego lub 
wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w 
okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie w przeliczeniu na okres 
miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a, podlegają również 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, z 
zastrzeżeniem ust. 1b i art. 16 ust. 10a. 

1b. Jeżeli ubezpieczeni, o których mowa w ust. 1a, spełniają jednocześnie warunki do objęcia 
ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z więcej niż jednego 
innego tytułu, stosuje się do nich odpowiednio ust. 2. 

1c. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8 i 10, spełniające jednocześnie warunki 
do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu 
pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 
podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania 
zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one 
jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i 
rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów. 

1d. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 18a, spełniające jednocześnie warunki do 
objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania 
zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów. 

2. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i 
rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, jest objęta 
obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona 
jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i 
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rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł 
ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 7. 

2a. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 - prowadząca jednocześnie pozarolniczą 
działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 - podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy 
agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie 
z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy 
wykonywaniu tych umów podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla 
osób prowadzących pozarolniczą działalność. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, 
być objęta ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi również z tytułu, o którym mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 4. 

2b. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 
działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania pracy 
nakładczej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa 
od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących 
pozarolniczą działalność. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta 
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 
1 pkt 2. 

3. Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta obowiązkowo 
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju 
działalności. 

4. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 18a, mające ustalone prawo do emerytury 
lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

4a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, mające ustalone prawo do emerytury lub 
renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli 
równocześnie nie pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 4b. 

4b. Osoby, o których mowa w ust. 4a, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym, jeżeli umowa agencyjna, umowa zlecenia lub inna umowa o 
świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło, została zawarta z pracodawcą, z którym 
pozostają równocześnie w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują 
pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. 

4c. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, mające 
ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. 

5. Osoby, o których mowa w art. 6, niewymienione w ust. 4 i 4c mające ustalone prawo do 
emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym. 

[6. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, i osoby przebywające na urlopach 
wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, 
jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów 
rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.] 

<6. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, a także 
osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo odpowiednio ubezpieczeniu 
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emerytalnemu, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają 
innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.> 

6a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9, 9a, 9b, 11 i 12, obowiązkowo podlegają 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących 
obowiązek ubezpieczeń społecznych. 

6b.  Pracownik, który łączy dodatkowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop na warunkach 
urlopu macierzyńskiego lub urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodawcy 
udzielającego tego urlopu na zasadach określonych w art. 1821 § 5 Kodeksu pracy, 
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z obu tytułów. 

7. Duchowni spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i 
rentowymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają 
ubezpieczeniom z tytułu tej działalności. 

8. Osoby pozostające w stosunku służby, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 8 ust. 
15 pkt 6, spełniające jednocześnie warunki do podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, mogą być 
dobrowolnie objęte tymi ubezpieczeniami na swój wniosek. 

 
Art. 13. 

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu 
podlegają osoby fizyczne w następujących okresach: 

1) pracownicy - od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku; 
2) osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy - od dnia oznaczonego w 

umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub 
wygaśnięcia tej umowy; 

2a) (uchylony); 
3) członkowie spółdzielni - od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz 

spółdzielni do dnia zakończenia jej wykonywania; 
4) osoby prowadzące pozarolniczą działalność - od dnia rozpoczęcia wykonywania 

działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem 
okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; 

5) osoby współpracujące - od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu 
pozarolniczej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy 
zlecenia do dnia zakończenia tej współpracy; 

6) posłowie i senatorowie - od dnia nabycia prawa do uposażenia do dnia utraty tego 
prawa; 

7) stypendyści sportowi - od dnia spełnienia warunków, o których mowa w art. 8 ust. 
12, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków; 

8) osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - od dnia 
rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia zakończenia wykonywania tej pracy; 

9) bezrobotni - od dnia nabycia prawa do zasiłku, świadczenia integracyjnego lub 
stypendium do dnia utraty prawa do nich; 
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9a) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a - od dnia nabycia prawa do stypendium 
do dnia utraty prawa do niego; 

9b) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b - od dnia nabycia prawa do stypendium 
do dnia utraty prawa do niego; 

10) duchowni - od dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystąpienia z tego stanu, 
a w przypadku alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i 
juniorystów - od dnia ukończenia 25 lat; 

11) żołnierze niezawodowi w służbie czynnej oraz osoby odbywające służbę zastępczą - 
od dnia powołania lub skierowania do tej służby do dnia zwolnienia z tej służby; 

12) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 18a - od dnia nawiązania stosunku służby 
do dnia zwolnienia ze służby; 

13) osoby pozostające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek 
macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - od dnia spełnienia 
warunków, o których mowa w art. 9 ust. 6, do dnia zaprzestania spełniania tych 
warunków; 

<13a) osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1 – od dnia określonego 
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 36 ust. 15, jako dzień rozpoczęcia 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie wcześniej jednak niż od dnia, 
w którym oświadczenie zostało złożone, do dnia wskazanego w oświadczeniu 
jako dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;> 

14) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 - od dnia nabycia prawa do świadczenia 
socjalnego, zasiłku socjalnego, wynagrodzenia przysługującego w okresie 
świadczenia górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie do dnia 
utraty tego prawa; 

15) pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - od 
dnia uzyskania statusu słuchacza do dnia utraty tego statusu; 

16) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - od dnia nabycia prawa do świadczenia 
szkoleniowego do dnia utraty tego prawa. 

 
Art. 16. 

1. Składki na ubezpieczenia emerytalne: 
1) pracowników, 
2) osób wykonujących pracę nakładczą, 
3) członków spółdzielni, 
4) zleceniobiorców, 
5) posłów i senatorów, 
6) stypendystów sportowych, 
7) pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, 
8) osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, 
9) osób współpracujących ze zleceniobiorcami, 

10) funkcjonariuszy Służby Celnej, 
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11) osób odbywających służbę zastępczą 
- finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek. 

1a. Składki na ubezpieczenia emerytalne osób pobierających świadczenie szkoleniowe po 
ustaniu zatrudnienia finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i 
płatnicy składek. 

1b.  Składki na ubezpieczenia rentowe osób, o których mowa w ust. 1 i 1a, finansują z 
własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 
6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek. 

1c.  Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę na 
podstawie umowy uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d, 
obliczone od podstawy, którą stanowi kwota nie wyższa niż kwota minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, finansuje budżet 
państwa za pośrednictwem Zakładu. 

1d.  Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę na 
podstawie umowy uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d, 
obliczone od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą określoną w ust. 1c 
opłaca płatnik składek na zasadach określonych dla składek za zleceniobiorców. 

2.  Składki na ubezpieczenie chorobowe podlegających temu ubezpieczeniu osób, 
wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, 8, 9 i 11, oraz w ust. 1c finansują w całości, z własnych 
środków, sami ubezpieczeni. 

3. Składki na ubezpieczenie wypadkowe osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3-10, osób 
współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, bezrobotnych 
pobierających stypendium oraz osób pobierających stypendium finansują w całości, z 
własnych środków, płatnicy składek. 

4. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe: 
1) osób prowadzących pozarolniczą działalność, 
2)  osób, o których mowa w art. 7, 

finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni. 
5.  Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy niezawodowych pełniących 

czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką, są 
finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony 
Narodowej. 

5a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe osób 
współpracujących finansuje w całości z własnych środków osoba prowadząca 
pozarolniczą działalność. 

6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób rezygnujących z zatrudnienia w 
związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale 
lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem 
lub rodzeństwem finansują w całości ośrodki pomocy społecznej. 

6a. (uchylony). 
6b.  Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o 
świadczeniach rodzinnych finansuje w całości wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

7. (uchylony). 
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7a. (uchylony). 
[8. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach 

wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku 
macierzyńskiego finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu.] 

<8. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach 
wychowawczych, osób, o których mowa w art. 6a ust. 1, lub osób pobierających 
zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalne osób, o których mowa w art. 6b ust. 1, finansuje w 
całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu.> 

9. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezrobotnych finansują w całości 
powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy. 

9a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających stypendium w okresie 
szkolenia, stażu i przygotowania zawodowego, kierowanych przez podmioty inne niż 
powiatowe urzędy pracy, finansują w całości, z własnych środków, podmioty kierujące. 

9b. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 
9b, finansują w całości powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy. 

10. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób, o których mowa w art. 
6 ust. 1 pkt 10 podlegających obowiązkowo tym ubezpieczeniom, finansują:  

1) duchowni - w wysokości 20 % składki oraz Fundusz Kościelny - w wysokości 80 % 
składki; 

2) Fundusz Kościelny - w wysokości 100 % składki za członków zakonów 
kontemplacyjnych klauzurowych, misjonarzy w okresach pracy na terenach 
misyjnych. 

10a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe duchownych, o których mowa w art. 9 
ust. 1a, finansuje Fundusz Kościelny, zgodnie z ust. 10 pkt 1, w części obliczonej od 
różnicy podstawy wymiaru składek określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5 i podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy. 

11. Składki na ubezpieczenia chorobowe, emerytalne i rentowe duchownych podlegających 
dobrowolnie tym ubezpieczeniom finansują w całości, z własnych środków, 
ubezpieczeni. 

12. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 
20, finansuje w całości budżet państwa. 

13. (uchylony). 
14. (uchylony). 

 
Art. 18. 

1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych 
wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 18a stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 
pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 12. 

1a. W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a, w podstawie wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu 
umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której 
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o 
dzieło. 
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2. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do 
pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. 

3. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców ustala 
się zgodnie z ust. 1, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej 
umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w 
kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. 

4. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 
1) posłów i senatorów - stanowi kwota uposażenia, 
2) stypendystów sportowych - stanowi kwota stypendium, 

2a) słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - stanowi kwota stypendium, 
3) bezrobotnych - stanowi kwota zasiłku, świadczenia integracyjnego lub stypendium, 
4) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 - stanowi kwota świadczenia socjalnego, 

zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia 
górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie, 

5)  żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 
żołnierzy pełniących służbę kandydacką, stanowi kwota minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego 
na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, a w przypadku 
żołnierzy pełniących służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych kwota 
uposażenia z tytułu tej służby, 

5a) duchownych - stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 
podstawie odrębnych przepisów, zwana dalej "kwotą minimalnego wynagrodzenia", 
z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, 

6) żołnierzy odbywających nadterminową służbę wojskową - stanowi kwota 
uposażenia, 

7) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - stanowi kwota świadczenia 
szkoleniowego, 

8) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a - stanowi kwota stypendium, 
9) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b - stanowi kwota stypendium, 

- łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

4a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, stanowi przysługujące im wynagrodzenie za pracę. 

4b. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio do ubezpieczonych wykonujących w czasie 
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania pracę w ramach 
stosunku pracy. 

4c. Podstawę wymiaru składek dla duchownych będących ubezpieczonymi, o których mowa 
w art. 9 ust. 1a, stanowi różnica pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia a kwotą 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku 
pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby. 
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4d. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 12, stanowi świadczenie pieniężne ustalone na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 
223, poz. 2217 z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120). 

5. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób rezygnujących z 
zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 
matką, ojcem lub rodzeństwem stanowi kwota kryterium dochodowego na osobę w 
rodzinie ustalona według odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 9. 

5a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o 
świadczeniach rodzinnych stanowi odpowiednio kwota świadczenia pielęgnacyjnego albo 
specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

[5b. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających 
na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60 % przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z zastrzeżeniem ust. 14. Składka w nowej 
wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.] 

<5b. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób 
przebywających na urlopie wychowawczym oraz osób, o których mowa w art. 6a 
ust. 1 pkt 1–4, stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy 
wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy, 
z zastrzeżeniem ust. 14 i 15. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 
1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.> 

5c. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób wykonujących 
umowę uaktywniającą określoną w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d, ustala się na 
zasadach określonych dla zleceniobiorców. 

<5d. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których 
mowa w art. 6a ust. 1 pkt 5, stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia.> 

6. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających 
zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota 
tego zasiłku. 

7.  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, oraz ubezpieczonych podlegających dobrowolnie tym 
ubezpieczeniom, o których mowa w art. 7, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa 
jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 3, 9 i 10. 

8. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 
60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do 
ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie 
art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 
dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. 

9. Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i 
rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej 
podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni 
kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. 



- 16 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

10. Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek, o których mowa w ust. 9, 
stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część 
miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku. 

11. Na wniosek ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10, podstawa wymiaru 
może być wyższa niż określona w ust. 4 pkt 5a i ust. 4c. Składkę od podstawy wymiaru w 
części przewyższającej kwotę minimalnego wynagrodzenia finansują duchowni, 
instytucje diecezjalne lub zakonne. 

12. W podstawie wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz 
wypadkowe członków służby zagranicznej nie uwzględnia się dodatku zagranicznego i 
innych świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym 
obowiązki służbowe w placówce zagranicznej. 

13. (uchylony). 
[14. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w ust. 

5b, nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 
miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.] 

<14. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób 
przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia.> 

<15. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których 
mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3, nie może być wyższa niż przeciętna miesięczna kwota 
stanowiąca podstawę wymiaru składek w okresie 6 miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i nie może być 
niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.> 

 
Art. 18a. 

1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 
których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od 
dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, 
nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do osób, które: 
1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem 

rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą 
działalność; 

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego 
przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim 
roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego 
stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności 
gospodarczej. 

 
<Art. 18b. 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne osób, o których mowa w art. 6b 
ust. 1, stanowi 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.> 
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Art. 20. 

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. 

2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz 
ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1. 

[3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu 
chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250 % 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Kwotę tę ustala się 
miesięcznie poczynając od trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego na okres 3 
miesięcy na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, 
ogłaszanego dla celów emerytalnych.] 

<3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu 
chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 10.> 

<4. Prezes Zakładu ogłasza kwotę 250% prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia 
przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w trybie 
określonym w art. 19 ust. 10, kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.> 

 
Art. 36. 

1. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega 
zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. 

2.  Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt 
1-4, 6-9b, 11, 12, 18a-21, ust. 2, ust. 2a i 2d, duchownych będących członkami zakonów 
lub klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11, należy do 
płatnika składek. 

2a. Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym jest obowiązana poinformować płatnika 
składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o podleganiu ubezpieczeniom 
społecznym z innego tytułu niż przebywanie na urlopie wychowawczym. 

<2b. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych osób, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 
6b ust. 1, i wyrejestrowanie z tych ubezpieczeń, w przypadku ustania warunków 
uzasadniających opłacanie składek, należy do Zakładu. Osoby te są obowiązane do 
przedłożenia Zakładowi: 

1) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka; 
2) oświadczenia, o którym mowa w ust. 15; 
3) orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w przypadku 

posiadania przez dziecko takiego orzeczenia.> 
3. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 5 i 10, z zastrzeżeniem ust. 2, należy do tych osób. 
4. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania 

obowiązku ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4a, 5, 5a i 9a. 
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4a. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 3, twórcy i artyści dokonują w ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej 
datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej. 

5. Osoby, które są obejmowane ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności, 
zgłaszają wniosek o objęcie ich ubezpieczeniem w terminie przez nie wybranym. 
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

5a. Pracownicy, o których mowa w art. 18 ust. 12, zgłaszani są do ubezpieczeń społecznych 
nie później niż w terminie rozliczania i opłacania składek za miesiąc, w którym powstał 
obowiązek ubezpieczeń społecznych. 

6. (uchylony). 
7. Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoba 

zgłaszana potwierdza własnoręcznym podpisem, z wyłączeniem osób, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 pkt 19. 

8. W przypadku przekazywania do Zakładu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w postaci 
dokumentu elektronicznego, zgłoszenie w postaci dokumentu pisemnego z 
własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej płatnik przechowuje przez okres 5 lat. 

9. Zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 9a, 
albo w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 
1, albo w formie wydruku z tego oprogramowania dokonuje się w jednostce 
organizacyjnej Zakładu. Na podstawie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń 
społecznych zakładane jest konto, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1. 

9a. Zgłoszenia do ubezpieczeń osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 19, dokonuje się 
poprzez wykazanie ubezpieczonego w imiennym raporcie miesięcznym. 

10. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane 
dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię 
pierwsze i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł 
ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury 
lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest 
inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest 
inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania. 

11. Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega 
wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest 
zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu, z zastrzeżeniem ust. 
12 i 14. Przepisy ust. 2, 3 i 9 stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku pracowników, o których mowa w ust. 5a, zgłoszenie wyrejestrowania 
płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 30 dni od dnia ustania stosunku 
pracy. 

13. O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniach, o których 
mowa w ust. 10-12, płatnik składek zawiadamia Zakład w terminie 7 dni od zaistnienia 
zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania 
zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład. 

14. O zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 10, 
dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, 



- 19 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

płatnik składek zawiadamia Zakład poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i 
ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zawierającego prawidłowe dane. 

<15. Osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, składają oświadczenie o 
zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub odpowiednio 
ubezpieczeniu emerytalnemu, które zawiera: 

1) imię i nazwisko osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem oraz jej 
numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – serię i numer 
dowodu osobistego lub paszportu; 

2) miejsce zamieszkania; 
3) dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 
4) dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 
5) imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia; 
6) informację o ostatnim okresie ubezpieczenia; 
7) informację o korzystaniu lub niekorzystaniu przez drugiego rodzica z 

uprawnień określonych w art. 6 ust. 1 pkt 19 lub art. 6a ust. 1 lub art. 6b ust. 1. 
16. Osoba, o której mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, jest obowiązana zawiadomić 

Zakład o wszelkich zmianach w stosunku do danych wskazanych w oświadczeniu, o 
którym mowa w ust. 15, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.> 

 
Art. 36a. 

[1. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania działalności 
gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez osoby 
prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jest dobrowolne. Przedsiębiorca w 
okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia 
chorobowego i wypadkowego.] 

<1. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania 
działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14a ust. 1–1b ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przez osoby prowadzące pozarolniczą 
działalność gospodarczą jest dobrowolne. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia 
wykonywania działalności gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego 
i wypadkowego.> 

2. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku 
ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania 
działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania 
działalności gospodarczej. 

3. Za okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca będący 
płatnikiem składek wyłącznie za siebie nie ma obowiązku składania deklaracji 
rozliczeniowej oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przewidzianych w 
ustawie. 

4. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej nie wymaga ponownego zgłoszenia 
do ubezpieczenia. 
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USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) 

 
Art. 15. 

[1. Z tytułu urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia dziecka w wieku do jednego roku na 
wychowanie, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie, 
ubezpieczonemu przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości czterokrotnej emerytury 
podstawowej. Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek ten przysługuje im 
łącznie.] 

<1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu z tytułu: 
1) urodzenia dziecka, 
2) przyjęcia dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie, a w przypadku 

dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 
10 roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie, 

3) przyjęcia dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie w ramach rodziny 
zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, 
wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku 
życia 

– w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej.> 
<1a. Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek, o którym mowa w ust. 1, 

przysługuje im łącznie.> 
2. Na wniosek Rady Rolników minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w 

drodze rozporządzenia, korzystniejszy sposób ustalania wysokości zasiłku, o którym 
mowa w ust. 1. 

 
Art. 16. 

1. Ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy: 
1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha 

przeliczeniowego lub dział specjalny; 
2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1; 
3) osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków pochodzących z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze 
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich; 

4) małżonek osoby, o której mowa w pkt 3, jeżeli renta strukturalna współfinansowana 
ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wypłacana jest ze zwiększeniem na tego 
małżonka. 

2. Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się: 
1) innego rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, 

chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie, jeżeli złożono wniosek o 
objęcie go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym; 
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2)  osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia 
działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, 
jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 12 lat 
i 6 miesięcy; 

3) osobę pobierającą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową. 
3. Przepisów ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 nie stosuje się do osoby, która podlega innemu 

ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma 
ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

 
<Art. 16a. 

1. Za rolnika lub domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z 
mocy ustawy albo na wniosek, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad 
dzieckiem, trwającej przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez 
dziecko 4 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia 
potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia przez dziecko 18 roku życia, składka na to ubezpieczenie jest 
finansowana z dotacji budżetu państwa do funduszu emerytalno-rentowego 
przeznaczonej na te składki. 

2. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby, o których mowa w ust. 1, 
jest finansowana z dotacji budżetu państwa do funduszu emerytalno-rentowego od 
dnia zgłoszenia przez rolnika opłacającego składki za te osoby wniosku wraz 
z oświadczeniem o sprawowaniu przez te osoby osobistej opieki nad dzieckiem. 

Art. 16b. 
Przepisy art. 16a stosuje się także do rolnika lub domownika podlegającego 
ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie art. 5a, pod warunkiem zaprzestania 
prowadzenia albo zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na 
podstawie art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 i 675), albo współpracy przy prowadzeniu tej 
działalności w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

Art. 16c. 
1. Rolnik albo domownik, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, albo 

osoba będąca członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia 
warunków do podlegania temu ubezpieczeniu, sprawująca osobistą opiekę nad 
dzieckiem na zasadach i w okresach, o których mowa w art. 16a ust. 1, może zgłosić 
wniosek do Kasy o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w tym okresie. 

2. Za osobę, o której mowa w ust. 1, składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest 
finansowana z dotacji budżetu państwa do funduszu emerytalno-rentowego przez 
okres nie dłuższy niż określony w art. 16a ust. 1, jeżeli ta osoba nie podlega innemu 
ubezpieczeniu społecznemu. 

Art. 16d. 
Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe osób, o których mowa w art. 16a oraz 
art. 16c, jest równa składce, o której mowa w art. 17 ust. 1. Do osób tych nie ma 
zastosowania przepis art. 17 ust. 4. 
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Art. 16e. 
Prawo do skorzystania z uprawnień określonych w art. 16a, art. 16b lub art. 16c 
przysługuje jednemu z rodziców, pod warunkiem że drugi rodzic nie korzysta z tych 
samych uprawnień albo z prawa do finansowania składek na podstawie art. 16 ust. 8 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.). 

Art. 16f. 
Za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, o której mowa w art. 16a, art. 16b i 
art. 16c, uważa się osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub 
swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym.> 

 
Art. 78. 

1. Fundusz emerytalno-rentowy jest przeznaczony na finansowanie: 
1) świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego; 
2) emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego, wypłacanych łącznie ze 

świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, wraz z dodatkami; 
3) (uchylony); 
4) refundacji określonych kosztów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli 

przepisy emerytalne przewidują taką refundację; 
5) ubezpieczeń zdrowotnych: 

a) rolników i pracujących z nimi domowników podlegających ubezpieczeniu 
społecznemu, 

b) osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w części składkowej, 
c) rolników, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu, a podlegają 

ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
2. Fundusz emerytalno-rentowy tworzy się: 

1) ze składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe; 
2) z refundacji ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie: 

a) wydatków na świadczenia z innego ubezpieczenia społecznego, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2, 

b) wydatków wynikających z art. 25 ust. 2a pkt 1 w związku z art. 25 ust. 4; 
3) z uzupełniającej dotacji z budżetu państwa; 
4) z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne 

osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5[.]<;> 
<5) z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie 

emerytalno-rentowe osób, o których mowa w art. 16a–16c.> 
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USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (Dz. U. z 2006 

r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) 

Art. 3. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

pkt 1-22 pominięte 
23) utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
b)  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy 

wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 
d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 
renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w 
związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

e)  (uchylona), 
[f) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,] 
<f) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub 

zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 
672 i 675),> 

g) (uchylona); 
h)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, 

i)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 
zobowiązanej do tych świadczeń; 

24) uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 
a) zakończeniem urlopu wychowawczego, 
b)  uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy 

wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 
d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 
renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w 
związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

e) (uchylona), 
[f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,] 
<f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania,> 
g) (uchylona), 
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h)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 672 i 675) 

Art. 14a. 
1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności 

gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1a. 
1a. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie 

pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia 
wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego 
przypadającą w danym roku kalendarzowym. 

1b. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w 
dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. 

1c. Do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stosuje się 
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

<1d. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność 
gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie 
działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia, a w 
przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki 
osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

1e. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 1d, 
może być wykorzystane w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.> 

2. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej 
zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej 
zawieszenia przez wszystkich wspólników. 

2a. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej 
spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub 
kilku takich spółkach. Przepisy ust. 2 oraz ust. 3-7 stosuje się odpowiednio. 

2b. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może 
zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Przepisy ust. 3-7 
stosuje się do zawieszonej formy działalności gospodarczej. 

3. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może 
wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej 
działalności gospodarczej. 

4. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca: 
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1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub 
zabezpieczenia źródła przychodów; 

2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe 
przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 

3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; 
4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, 

postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością 
gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności 
gospodarczej; 

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; 
6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed 

zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; 
7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców 

wykonujących działalność gospodarczą. 
5. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania 

działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. 
6. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia 

wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności 
gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia 
wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do 
dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia 
wniosku. 

7. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania 
działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się 
zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień 
wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. 

8. Zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o 
wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców 
podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na 
podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 
Art. 34. 

1. Dane zawarte w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
Wykreślenie wpisu w CEIDG nie oznacza usunięcia danych. 

2. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji 
administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku: 

1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorcę; 

1a) wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej 
wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we 
własnym imieniu działalność gospodarczą; 

2) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności 
gospodarczej; 
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3) niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności 
gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania 
działalności gospodarczej; 

<3a) niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności 
gospodarczej od dnia następującego po dniu, do którego przedsiębiorca zawiesił 
wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d;> 

4) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej 
przysługujących na podstawie art. 13 ust. 1 albo ust. 2; 

5) gdy został dokonany z naruszeniem prawa. 
3. Organy administracji rządowej, które posiadają informacje o utracie uprawnień, o których 

mowa w ust. 2 pkt 4, są obowiązane do przekazywania ich ministrowi właściwemu do 
spraw gospodarki za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej 
CEIDG, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania 
informacji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ 

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 

z późn. zm.) 

Art. 66. 
1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: 

pkt 1-31a pominięte 
32) osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 
<32a) osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 
zdrowotnego z innego tytułu;> 

33) osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub 
prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 
zdrowotnego z innego tytułu; 

[34) rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z 
mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 
i 35;] 

<34) rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu 
rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na 
podstawie pkt 1–33 i 35–37;> 

35) członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

36)  aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 
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37)  osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. 
2.  Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą 

uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji 
zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 17-
20, 26-28a, 30 i 33. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację 
prawomocnym wyrokiem sądu. 

 
Art. 73. 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego: 
1) uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, powstaje z dniem 

przyjęcia do szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli, a wygasa z dniem 
ukończenia szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli albo skreślenia z listy 
uczniów lub słuchaczy; 

2) dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 18, przebywających w placówkach 
pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach 
pomocy społecznej, powstaje z dniem przyjęcia do placówki albo domu, a wygasa z 
końcem pobytu w placówce bądź domu; 

3) dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, powstaje z dniem uznania przez 
ośrodek pomocy społecznej zasadności objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a 
wygasa z dniem uznania, że ustała zasadność objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, 
nie później niż z dniem, w którym dziecko rozpoczyna realizację obowiązku 
szkolnego; ośrodek pomocy społecznej może odmówić uznania zasadności objęcia 
ubezpieczeniem zdrowotnym lub uznać, że ustała konieczność i zasadność objęcia 
ubezpieczeniem zdrowotnym dziecka spełniającego przesłanki określone w art. 66 
ust. 1 pkt 19, jeżeli na podstawie wywiadu rodzinnego (środowiskowego) stwierdzi, 
iż warunki materialne opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka umożliwiają 
jego ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w art. 68; 

4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20 i 22, powstaje z dniem immatrykulacji 
lub przyjęcia na studia doktoranckie i złożenia oświadczenia o niepodleganiu 
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem 
ukończenia szkoły wyższej lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy 
studentów lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich; 

5) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 21, powstaje z dniem przyjęcia do 
wyższego seminarium duchownego albo teologicznego lub do zakonu albo jego 
odpowiedników, a wygasa z dniem ukończenia 25. roku życia albo wystąpienia z 
wyższego seminarium duchownego albo teologicznego lub zakonu albo jego 
odpowiedników; 

6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, powstaje z dniem przyznania 
stypendium, a wygasa z dniem utraty prawa do jego pobierania; 

7) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, powstaje z dniem uzyskania statusu 
bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu; 

7a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, powstaje z dniem nabycia prawa do 
stypendium, a wygasa z dniem utraty prawa do niego; 
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8) osób pobierających świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny 
obejmuje okres od dnia przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego do dnia 
utraty prawa do jego pobierania, a w przypadku zasiłku przedemerytalnego - do jego 
wygaśnięcia, a w odniesieniu do osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego 
lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 
25 - obejmuje okres od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy do dnia przyznania 
prawa do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 

9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, obejmuje okres od dnia przyznania 
zasiłku do dnia utraty prawa do zasiłku; 

10)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 28a, obejmuje okres od dnia 
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub 
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego 
pobierania do dnia utraty prawa do ich pobierania; 

11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29, powstaje od dnia rozpoczęcia realizacji 
indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, a wygasa z dniem 
zakończenia realizacji tego programu lub zaprzestania realizacji tego programu w 
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 

12) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, powstaje od dnia rozpoczęcia realizacji 
indywidualnego programu integracji, a wygasa z dniem zakończenia lub 
wstrzymania realizacji tego programu; 

13)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 30: 
a) powstaje po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji indywidualnego 

programu zatrudnienia socjalnego, a wygasa z dniem zakończenia realizacji 
programu lub zaprzestania realizacji programu w rozumieniu przepisów o 
zatrudnieniu socjalnym, 

b) powstaje po upływie 30 dni od dnia podpisania kontraktu socjalnego, a wygasa z 
dniem zakończenia realizacji kontraktu socjalnego lub zaprzestania realizacji 
kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej; 

14) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, powstaje z dniem złożenia w Urzędzie 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oświadczenia o niepodleganiu 
przepisom o systemie ubezpieczeń społecznych i braku innego tytułu do objęcia 
ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem ustania tych warunków; 

14a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, powstaje z dniem złożenia w organie 
rentowym, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenia o braku innego tytułu do objęcia 
ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem ustania tego warunku; 

15) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, powstaje z dniem rozpoczęcia urlopu, a 
wygasa z dniem zakończenia urlopu; 

<15a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, powstaje z dniem objęcia 
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w związku ze sprawowaniem 
osobistej opieki nad dzieckiem, a wygasa z dniem zakończenia sprawowania tej 
opieki;> 
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16) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, powstaje z dniem, w którym 
świadczenie alimentacyjne staje się wymagalne, a wygasa w dniu, w którym 
świadczenie to przestaje być wymagalne; 

17) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, powstaje z dniem powołania na 
członka rady nadzorczej, a wygasa w dniu zaprzestania pełnienia tej funkcji; 

17a) ławników sądowych, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, powstaje z dniem 
wyboru na stanowisko ławnika sądowego, a wygasa z dniem upływu kadencji lub 
wcześniejszego wygaśnięcia mandatu; 

18) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, powstaje z dniem przyznania 
stypendium, a wygasa z dniem utraty prawa do jego pobierania; 

19)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 37, obejmuje okres od dnia przyznania 
prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego do dnia utraty prawa do 
jego pobierania. 

 
Art. 75. 

1. Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka 
organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwy organ emerytalny lub instytucja 
wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z 
zagranicy do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek 
ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku. 

2. Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne zgłasza do 
ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały 
zmiany dotyczące tego obowiązku. 

2a.  Osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne zgłasza do 
ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały 
zmiany dotyczące tego obowiązku. 

3. Osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, a także osoby 
pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim 
samym charakterze zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający to 
uposażenie lub świadczenie. 

3a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 
sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję. 

4. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, zgłaszają do ubezpieczenia 
zdrowotnego odpowiednio szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wyższe, 
jednostki prowadzące studia doktoranckie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, 
wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej. 

5. Dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 
ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo 
z własnej inicjatywy. 
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6. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 21, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 
odpowiednio wyższe seminarium duchowne albo teologiczne lub zakon albo jego 
odpowiednik. 

7. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. 

8. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 
podmiot wypłacający stypendium. 

9. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 
właściwy powiatowy urząd pracy. 

9a.  Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 
podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe 
dorosłych, którym jest: 

1) jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna, z wyjątkiem 
wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy, 

2) Ochotniczy Hufiec Pracy, 
3) agencja zatrudnienia, 
4) instytucja szkoleniowa, 
5) instytucja dialogu społecznego, 
6) instytucja partnerstwa lokalnego, 
7) organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i 

przeciwdziałania bezrobociu, 
8) jednostka naukowa, 
9) organizacja pracodawców, 

10) związek zawodowy, 
11)  wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, 
12) ośrodek poradnictwa zawodowego i psychologicznego 
- korzystający z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych 
na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 
późn. zm.) albo ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 
1370). 

10. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 
ośrodek pomocy społecznej. 

11.  Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 28a, zgłasza do ubezpieczenia 
zdrowotnego wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

12.  Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, zgłasza do ubezpieczenia 
zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program zatrudnienia 
socjalnego lub indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub ośrodek pomocy 
społecznej realizujący kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której 
mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. 
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13. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 
powiatowe centrum pomocy rodzinie realizujące indywidualny program integracji. 

14. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

14a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 
jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o 
systemie ubezpieczeń społecznych, w której zostało złożone oświadczenie, o którym 
mowa w art. 73 pkt 14a. 

15. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego w 
imiennym raporcie miesięcznym kierowanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna. 

<15a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, zgłasza do ubezpieczenia 
zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona 
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.> 

16.  Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 34, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszają 
się same za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Osoby te są 
obowiązane niezwłocznie złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. 

17. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 
podmiot, w którym działa rada nadzorcza. 

18.  Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. 

 
Art. 81. 

1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których 
mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-i i pkt 3 i 11, stosuje się przepisy określające 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z 
zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10. 

2.  Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 
ust. 1 pkt 1 lit. c, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku 
poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 
Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 
danego roku. 

2a.  Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 
ust. 1 pkt 1 lit. e zatrudnionych jako niania, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), sprawujących 
opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej stanowi przychód, z 
zastrzeżeniem, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków budżetu państwa stanowi kwota nie 
wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku 
kalendarzowym ustalona zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

3. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5-10, 12 i 13, 
stanowi kwota odpowiadająca uposażeniu tych osób. 
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4.  Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 4, stanowi 
kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na 
podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. 

5. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których 
mowa w ust. 1, nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy 
wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się 
ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych. 

6. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek 
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych 
niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków 
ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. 

7. Podstawę wymiaru składek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej będących w 
służbie kandydackiej stanowi kwota odpowiadająca wysokości minimalnego 
wynagrodzenia. 

8. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla: 
1) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 14 i 15, jest kwota odpowiadająca 

wysokości uposażenia albo wynagrodzenia tych osób; 
1a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, jest kwota uzyskiwanej diety; 

2) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16, jest kwota emerytury, renty 
pomniejszona o kwotę spłaty nadpłaty świadczenia, z wyłączeniem dodatków, 
zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu 
pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego albo 
kwota uposażenia pobieranego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, 
kwota uposażenia pobieranego po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężnego 
o takim samym charakterze; 

3)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17-20, jest kwota odpowiadająca 
wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie 
przepisów o świadczeniach rodzinnych; 

4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22 i 23, jest kwota odpowiadająca 
wysokości pobieranego stypendium; 

5)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, jest kwota odpowiadająca wysokości 
pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, a w przypadku niepobierania 
przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium - kwota odpowiadająca wysokości 
zasiłku dla bezrobotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

5a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, jest kwota odpowiadająca wysokości 
pobieranego stypendium; 

6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 25, jest kwota zasiłku przedemerytalnego 
lub świadczenia przedemerytalnego, a w przypadku niepobierania zasiłku 
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego - kwota odpowiadająca 
wysokości świadczenia przedemerytalnego; 

6a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 37, jest kwota nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego; 
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7) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, jest kwota odpowiadająca wysokości 
przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej; 

8) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, 29 i 30, jest maksymalna kwota zasiłku 
stałego z pomocy społecznej; 

9)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 31, jest kwota odpowiadająca 
wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie 
przepisów o świadczeniach rodzinnych; 

9a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, jest kwota odpowiadająca wysokości 
renty socjalnej; 

9b) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28a, jest kwota odpowiadająca wysokości 
świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o 
świadczeniach rodzinnych; 

[10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, jest kwota odpowiadająca wysokości 
specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o 
świadczeniach rodzinnych;] 

<10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32 i 32a, jest kwota odpowiadająca 
wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie 
przepisów o świadczeniach rodzinnych;> 

11)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, jest kwota odpowiadająca kwocie 
faktycznie otrzymanych alimentów, nie wyższa jednak od wysokości specjalnego 
zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach 
rodzinnych; 

12) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, jest kwota przychodu w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanego z tytułu 
pełnionej funkcji; 

13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, jest kwota odpowiadająca wysokości 
pobieranego stypendium. 

9. W przypadku przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury, renty lub zasiłków z 
ubezpieczenia społecznego albo świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny za 
okres, za który ubezpieczony pobierał świadczenie z innego właściwego organu 
emerytalnego lub rentowego, zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne 
świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy albo zasiłek przedemerytalny lub 
świadczenie przedemerytalne w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek 
dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 
zdrowotne odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia. 

10.  Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa w 
art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 21, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami 
podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego 
od przychodów osób duchownych, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego 
zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach 
rodzinnych. 

11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób ustalania 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz 
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osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminy i tryb ich opłacania, 
uwzględniając potrzebę zapewnienia terminowego opłacania składek. 

 
Art. 85. 

1. Za osobę pozostającą w stosunku pracy, w stosunku służbowym albo odbywającą służbę 
zastępczą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza 
pracodawca, a w razie wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o 
ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 9, poz. 85, z późn. zm.) - podmiot obowiązany do wypłaty tych świadczeń. 

2. Za osobę pobierającą świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia 
składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot, 
który wypłaca to świadczenie. 

3. Za funkcjonariuszy, o których mowa w art. 81 ust. 7, składkę oblicza, finansuje ze 
środków własnych i odprowadza szkoła Państwowej Straży Pożarnej. 

4.  Za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług oraz za osobę z nią współpracującą składkę jako płatnik 
oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający, z zastrzeżeniem 
art. 86 ust. 1 pkt 13a. 

5. Za osobę pobierającą świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu lub zasiłek 
socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego 
zatrudnienia, osobę pobierającą wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze 
stypendium na przekwalifikowanie lub w okresie korzystania ze świadczenia górniczego 
składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot 
wypłacający świadczenie, zasiłek lub wynagrodzenie. 

6. Za bezrobotnego pobierającego zasiłek lub stypendium składkę jako płatnik oblicza, 
pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza właściwy powiatowy urząd pracy. 

6a.  Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 
dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż 
lub przygotowanie zawodowe dorosłych. 

7. Za członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz 
członków ich rodzin składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i 
odprowadza spółdzielnia. 

8.  Za osobę pobierającą uposażenie posła składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu 
ubezpieczonego i odprowadza Kancelaria Sejmu, a za osobę pobierającą uposażenie 
senatora - Kancelaria Senatu. 

9. Za osobę pobierającą emeryturę lub rentę składkę jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty 
emerytury lub renty, o której mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2 i ust. 9, i odprowadza jednostka 
organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydawania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inny właściwy organ emerytalny lub rentowy 
lub instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury 
lub renty z zagranicy. 

10. Za osobę pobierającą zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne składkę 
jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 
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przedemerytalnego i odprowadza jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. 

10a.  Za osobę pobierającą nauczycielskie świadczenie kompensacyjne składkę jako płatnik 
oblicza, pobiera z kwoty nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i odprowadza 
jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o 
systemie ubezpieczeń społecznych. 

11. Za osobę pobierającą uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, uposażenie 
po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze składkę 
jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza wypłacający to 
uposażenie lub świadczenie. 

12. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 
dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. 

13. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 
dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot wypłacający stypendium. 

14. Za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność składkę oblicza, 
odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca pozarolniczą 
działalność. 

15. Za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego składkę na ubezpieczenie zdrowotne 
oblicza pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna. 

<15a. Za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne jako płatnik oblicza Zakład Ubezpieczeń Społecznych.> 

16. Za członka rady nadzorczej składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu 
ubezpieczonego i odprowadza podmiot, w którym działa rada nadzorcza. 

17. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 
dochodu ubezpieczonego i odprowadza sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję. 

18.  Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, korzystającą ze świadczenia określonego 
w art. 42 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, składkę jako 
płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkoła 
Sądownictwa i Prokuratury. 

 
Art. 86. 

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 
1)  (uchylony); 
2) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2, opłaca się z budżetu państwa, z części 

pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej; 
3) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, opłaca się z budżetu państwa, z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 
4) dzieci, uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17 i 18, 

przebywających w placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, 
opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej opłaca placówka lub dom, 
a uczniów i słuchaczy nieprzebywających w takiej placówce lub domu, jeżeli nie 
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłaca szkoła 
lub zakład kształcenia nauczycieli, do którego uczeń lub słuchacz uczęszcza; 
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5) dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, opłaca ośrodek pomocy społecznej; 
6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20, opłaca szkoła wyższa lub jednostka 

organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają studia; 
7) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających 

zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, z przyczyn 
określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, opłaca właściwy urząd pracy; 

8) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, opłaca ośrodek pomocy społecznej; 
9)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 28a, opłaca wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta; 
10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, opłaca powiatowe centrum pomocy 

rodzinie realizujące indywidualny program integracji; 
11)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, opłaca ośrodek pomocy 

społecznej realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub 
kierujący do uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej lub ośrodek 
pomocy społecznej realizujący kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, 
o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

12) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, opłaca Urząd do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych; 

[13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a i 32, opłaca Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych;] 

<13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a–32a, opłaca Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych;> 

13a) osób zatrudnionych jako niania, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych - od 
podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia 
za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

14) osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za osoby 
pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, opłaca szkoła wyższa 
lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te 
odbywają lub będą odbywać studia; 

15)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, niekorzystających ze świadczenia 
określonego w art. 42 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, 
opłaca Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. 

2.  Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2-15, a także 
osób, którym przyznano renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin, jak również osób, które utraciły 
wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji niewypałów i 
niewybuchów pozostałych po tych działaniach, otrzymujących dochody z tytułu 
emerytury lub renty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie 
odrębnych przepisów, są finansowane z budżetu państwa. 

2a.  (uchylony). 
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3. Środki z budżetu państwa na składki wymienione w ust. 1 pkt 4 i 7 otrzymują jednostki 
samorządu terytorialnego jako dotacje celowe na zadania z zakresu administracji 
rządowej. 

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnów wyższych seminariów 
duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów oraz ich 
odpowiedników, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami podatku 
dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od 
przychodów osób duchownych, są finansowane z Funduszu Kościelnego. 

5. Na opłacenie składek, o których mowa w ust. 4, Fundusz Kościelny otrzymuje dotacje z 
budżetu państwa. 

6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b, 
opłacana jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono zgłoszenie do 
ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, do ostatniego 
dnia miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu 
zdrowotnemu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 (Dz. U. 

Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016) 

 
Art. 51. 

1. Za nianię, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na 
ubezpieczenie zdrowotne, opłaca: 

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych - od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

2) rodzic (płatnik składek) - od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą 
minimalnego wynagrodzenia 

- na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w 
przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

2. Za nianię, która przystąpiła dobrowolnie na swój wniosek do ubezpieczenia 
chorobowego, składki na to ubezpieczenie opłaca rodzic na zasadach określonych dla 
zleceniobiorców w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. 

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca składki, w przypadku gdy spełnione są łącznie 
następujące warunki: 

1) niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego; 

2) rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi 
na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych 
lub prowadzą pozarolniczą działalność; 

3) dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte 
opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. 
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4. W przypadku utraty przez rodziców albo rodzica samotnie wychowującego dziecko 
zatrudnienia, zaprzestania świadczenia usług lub działalności, o których mowa w ust. 3 
pkt 2, składki opłaca się przez okres 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych przyczyn. 

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie opłaca składek, w przypadku gdy: 
1) rodzic dziecka korzysta z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej, o której mowa w 

art. 61c ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 
2007 r., z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie 
domowym lub 

[2) umowa uaktywniająca została zawarta między nianią a osobami pełniącymi funkcję 
rodziny zastępczej zawodowej.] 

<2) umowa uaktywniająca została zawarta między nianią a osobami pełniącymi 
funkcję rodziny zastępczej zawodowej, lub> 

<3) rodzic dziecka podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).> 

 

 


