
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE SENATORÓW 

 

 

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym reguluje ustawa 

z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych 

w art. 6–14. Ustawa przewiduje obowiązkowe oraz dobrowolne 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Wszyscy senatorowie pobierający uposażenie senatorskie 

podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom zdrowotnym. Natomiast 

ubezpieczeniom społecznym mogą podlegać obowiązkowo lub 

dobrowolnie. Decydujące znaczenie ma tu fakt, czy senator ma 

ustalone prawo do emerytury lub renty i czy pobiera uposażenie w 

całości, czy też w części, ponieważ pozostaje w stosunku pracy u 

jednego lub kilku pracodawców. Powyższym ubezpieczeniom 

senatorowie podlegają od dnia nabycia prawa do uposażenia do dnia 

utraty tego prawa. Senatorowie niemający ustalonego prawa do renty 

ani emerytury i pobierający uposażenie senatorskie w całości 

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu i 

ubezpieczeniom społecznym. Senatorowie mający ustalone prawo do 

emerytury lub renty mogą być zgłoszeni tylko do ubezpieczenia 

zdrowotnego (jeżeli nie są zainteresowani odprowadzaniem składek i 

w przyszłości, np. po zakończeniu kadencji, przeliczeniem emerytury) 

lub dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, gdy są 

zainteresowani podwyższeniem swojego kapitału w ZUS. 

Senatorowie spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniem z 

kilku tytułów (np. nadal pracuje u wcześniejszego pracodawcy i w 

Senacie pobiera uposażenie częściowe) są objęci ubezpieczeniami 

obowiązkowymi z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Mogą 

jednak dobrowolnie na swój wniosek być objęci ubezpieczeniami 

emerytalnymi i rentowymi z pozostałych tytułów. W tej sytuacji 

senator decyduje, czy w Senacie będzie zgłoszony tylko do 

ubezpieczenia zdrowotnego, czy zależy mu na odprowadzaniu składek 

ZUS i wtedy zostaje zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia 

emerytalnego i rentowego. 

Senatorowie podlegający obowiązkowym i dobrowolnym 

ubezpieczeniom społecznym mają odprowadzane składki na 

ubezpieczenie: zdrowotne, emerytalne, rentowe i wypadkowe. 

Senatorowie nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, gdyż nie 



otrzymują zasiłku chorobowego – uposażenie podczas choroby jest 

wypłacane bez potrąceń. 

Należy zaznaczyć, że osoby podlegające tylko ubezpieczeniu 

zdrowotnemu nie są zgłoszone do ubezpieczenia wypadkowego. 

Jednak zgodnie z art. 28 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o 

wykonywaniu mandatu posła i senatora – senatorowi, który uległ 

wypadkowi przy wykonywaniu mandatu, przysługują świadczenia na 

zasadach i w wysokości określonych przepisami o świadczeniach z 

tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

Senatorowie zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego lub tylko 

zdrowotnego mają prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego 

członków swojej rodziny, o ile osoby te nie podlegają obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 

Za członków rodziny senatora uważa się następujące osoby: 

–– dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, 

wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo 

dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez 

nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, 

natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez 

ograniczenia wieku, 

–– małżonka, 

–– wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 


