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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. 
 

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
 
 

(druk nr 246) 

 
 
USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (Dz. U. z 2006 

r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) 

Art. 2. 
Świadczeniami rodzinnymi są: 

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 
[2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;] 
<2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy 

oraz świadczenie pielęgnacyjne;> 
3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a; 
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

 
Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz 

innych osób: 
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 

30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), pomniejszone o 
koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, 
składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania 
przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu 
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny 
zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne, 

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych: 
– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich rodzin, 
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– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane 
na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 
wojskowych oraz ich rodzin, 

– świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o 
świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom 
zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 
kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny 
określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym 
przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz 
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich, 

– emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku 
działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej 
wojnie niewypałów i niewybuchów, 

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia 
otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe 
osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na 
robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z 
zagranicy, 

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 
rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw 
obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji 
finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na 
podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, 
organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra 
lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych 
środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do 
rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, 
którym służyć ma ta pomoc, 

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych 
mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej 
równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju 
ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub 
samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. 
zm.), 

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i 
pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza 
granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił 
państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia 
aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone 
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żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje 
obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił 
wielonarodowych, 

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby 
kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym 
osoby te uzyskały dochód, 

–  dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu 
członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na 
ubezpieczenia społeczne, 

– alimenty na rzecz dzieci, 
–  stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), stypendia 
doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), stypendia 
sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 
i Nr 185, poz. 1092) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane 
uczniom lub studentom, 

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem 
obowiązków społecznych i obywatelskich, 

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w 
budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie 
rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu 
wyżywienia tych osób, 

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), 

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie 
zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach 
o specjalnych strefach ekonomicznych, 

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o 
komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego "Polskie Koleje Państwowe", 

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o 
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, 

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i 
senatora, 

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 
– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone 

odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek 
dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i 
obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 
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–  renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec 
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

–  świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji 
alimentów, 

–  pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, z późn. zm.) oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 
i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 
r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; 

2) dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny; 
2a) dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka 

rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z 
zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4b; 

3) dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna 
prawnego - oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4b; 

4) dziecku - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w 
sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące 
się pod opieką prawną; 

5) emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu 
niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz 
ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o 
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 
okresu powojennego, a także uposażenia w stanie spoczynku określone w przepisach 
prawa o ustroju sądów powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach 
o Sądzie Najwyższym, a także renty szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do 
pracy określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych, renty z tytułu niezdolności do pracy określone w 
przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w 
szczególnych okolicznościach, a także renty strukturalne określone w przepisach o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 
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6) gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 
podatku rolnym; 

7) instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy 
społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek 
wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład 
karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę 
wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne 
utrzymanie; 

8) koszyku żywnościowym - oznacza to asortyment artykułów spożywczych, określony 
wartościowo i ilościowo w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, których 
spożycie jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka w określonym wieku; 

9) niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16 roku 
życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

10) okresie zasiłkowym - oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października 
następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych; 

11) organie właściwym - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne 
lub otrzymującej świadczenie rodzinne; 

12) osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących 
się z połączonych dochodów tych osób; 

13) osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na 
utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem 
wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony; 

14) opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się 
dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie 
dziecka; 

15) pełnoletniej osobie niepełnosprawnej - oznacza to osobę pełnoletnią, legitymującą 
się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także 
osobę, która ukończyła 75 lat; 

15a) przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznacza to 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. 
Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1); 

[16) rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, 
rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci 
w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia 
legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w 
związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; 
do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna 
prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego 
dziecka posiadającego własne dziecko;] 
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<16) rodzinie – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: 
małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na 
utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które 
ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków 
rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 
dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka 
posiadającego własne dziecko;> 

16a) rodzinie wielodzietnej - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 
mających prawo do zasiłku rodzinnego; 

17) (utracił moc); 
17a) osobie samotnie wychowującej dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, 

wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 
osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 
rodzicem; 

18) szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i 
ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek 
szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 
specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający 
dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

19) szkole wyższej - oznacza to uczelnię, w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie 
wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków 
obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych; 

20) umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 
a) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
b) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

21) znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 
a) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
b) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na 

podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, 

c) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do 
samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych 
przepisach, 

d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 
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e) niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o 
ubezpieczeniu społecznym rolników; 

22) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na 
podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz 
wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy 
zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni 
produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także 
prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej; 

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, 
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, 
g) (uchylona), 
h) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej. 
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Art. 10. 
1. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi 
prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu 
do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: 

1) 24 miesięcy kalendarzowych; 
2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym 

dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu; 
3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym 

się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
2. Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie. 
3. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 

dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc 
zaokrągla się do 10 groszy w górę. 

4. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje 
rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek. 

5. Dodatek nie przysługuje osobie, o której mowa w ust. 1, jeżeli: 
1) (uchylony); 
2) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w 

stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy; 
3) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia 

sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego; 

[4) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym 
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej 
opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w 
zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem;] 

<4) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w 
tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki 
przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;> 

5) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego. 
6. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku 
zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 
Art. 16. 

1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków 
wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z 
niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 
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2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 
1) niepełnosprawnemu dziecku; 
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
3) osobie, która ukończyła 75 lat. 

3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 
roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. 

4. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 144,00 zł miesięcznie. 
5. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie. 
5a. Osobom, o których mowa w ust. 2 i 3, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli 

członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych 
z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

6. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. 
 

<Art. 16a. 
1. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad 
członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji. 

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby 
sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę 
nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 4–9 stosuje 
się odpowiednio. 

3. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny 
osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą 
daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie 
odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na 
który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w 
poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym 
roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. 

4. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, o którym mowa w ust. 2, uważa się 
dochód następujących członków rodziny: 

1)  w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:  
a) osoby wymagającej opieki, 
b) rodziców osoby wymagającej opieki,  



- 10 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,  
d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne 

dziecko, 
e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–d, dzieci w 

wieku do ukończenia 25. roku życia  
– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 
opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, 
pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby 
wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub 
zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz; 

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:  
a) osoby wymagającej opieki,  
b) małżonka osoby wymagającej opieki,  
c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko, 
d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, dzieci w 

wieku do ukończenia 25. roku życia 
– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 
opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także 
pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 

5. W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę 
znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie 
zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, 
poz. 1690 oraz z 2012 r. poz. 579), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej 
opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki. 

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. 
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe 

wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. 
Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę. 

8. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli: 
1) osoba sprawująca opiekę: 

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci 
małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i 
innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego 
lub świadczenia przedemerytalnego, 

b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych 
tytułów, 

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia 
pielęgnacyjnego, 

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z 

wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, 
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w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce 
zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-
wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i 
korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej 
emerytury; 

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do 
zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego 
lub świadczenia pielęgnacyjnego; 

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku 
rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; 

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do 
świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o 
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.> 

 
Art. 17. 

[1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
przysługuje: 

1) matce albo ojcu, 
2) innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), ciąży obowiązek 
alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

3) opiekunowi faktycznemu dziecka 
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. 

1a. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek 
alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby 
spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować 
opieki, o której mowa w ust. 1.] 

<1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej przysługuje: 

1) matce albo ojcu, 
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
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4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem 
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w 
celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

1a. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym 
stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w 
przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw 
rodzicielskich lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności; 

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub 
legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;  

3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności.> 

<1b. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby 
wymagającej opieki powstała: 

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub 
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do 

ukończenia 25. roku życia.> 
2-2d. (uchylone). 

[3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie.] 
<3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.> 
4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się 

w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę 
świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę. 

[5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli: 
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z 

tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i 
innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub 
świadczenia przedemerytalnego; 

1a) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na 
inną osobę w rodzinie lub poza rodziną; 

2) osoba wymagająca opieki: 
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
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b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej 
spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w 
związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce 
zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-
wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w 
tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej; 

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko; 
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym 

mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w 
rodzinie lub poza rodziną; 

5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do 
świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o 
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.] 

<5. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 
1) osoba sprawująca opiekę: 

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci 
małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i 
innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego 
lub świadczenia przedemerytalnego, 

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia 
pielęgnacyjnego; 

2) osoba wymagająca opieki: 
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej 

spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością 
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej 
całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, 
z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w 
niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej 
emerytury; 

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do 
zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego 
lub świadczenia pielęgnacyjnego;  

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku 
rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; 

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do 
świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o 
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.> 
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Art. 23. 

1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na 
wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna 
faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby 
niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub 
pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek 
alimentacyjny. 

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1. 

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące: 
[1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę 

urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer 
dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazwę organu rentowego 
wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w 
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;] 

<1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, 
nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru 
PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;> 

2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, 
nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny. 

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 
1) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka 
rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające 
informacje o wysokości: 

a) dochodu, 
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 
c) należnego podatku; 

2) zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; 
3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o: 

a) wysokości dochodu, 
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 

4) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 
świadczeń rodzinnych, w tym: 

a) dokument stwierdzający wiek dziecka, 
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b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, 
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 
f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, 
g) zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek, o którym mowa w art. 11, 
h) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki 

został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia, 
i) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie 

zdrowotne. 
4a. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią 

wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 17a, organ właściwy 
może przeprowadzić wywiad. 

[4aa. Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby 
pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o których 
mowa w art. 17, organ właściwy może przeprowadzić wywiad.] 

<4aa. Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby 
pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o których 
mowa w art. 17, organ właściwy może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy 
społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 
175, poz. 1362, z późn. zm.), w celu weryfikacji okoliczności, o których mowa w art. 
17.> 

4b. W przypadkach, o których mowa w ust. 4a i 4aa, organ właściwy może wystąpić do 
ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach, o których mowa 
w art. 3 pkt 17a lub art. 17, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym 
wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 
otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji. 

4c. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy organ właściwy upoważnił do 
prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych kierownika ośrodka pomocy 
społecznej lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, lub inną osobę na 
wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki 
organizacyjnej gminy. 

4d. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne 
należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. 

<4e. Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do 
kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 
środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków, o 
których mowa w art. 16a. 
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4f. Aktualizację wywiadu, o którym mowa w ust. 4e, przeprowadza się po upływie 6 
miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do specjalnego 
zasiłku opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy 
zaistnieją wątpliwości co do spełniania warunków, o których mowa w art. 16a. 

4g. Przepisy ust. 4e i 4f stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy organ właściwy 
upoważnił do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych 
kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, 
lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub innej 
jednostki organizacyjnej gminy.> 

[5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń 
rodzinnych, wstrzymywania lub zawieszenia wypłaty tych świadczeń, a także sposób 
ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i wzory: 

1) wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 
2) zaświadczenia z urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 
3) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz innych oświadczeń i dowodów 
niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,  

4) wywiadu, o którym mowa w ust. 4a, 
5) oświadczenia o dochodach członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku 

kalendarzowym, 
kierując się koniecznością zapewnienia stosownej dokumentacji niezbędnej do sprawnej 
realizacji świadczeń rodzinnych.] 

<5. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i 
tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz wzory: 

1) wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 
2) zaświadczenia z urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 
3) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz innych oświadczeń i 
dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, 

4) kwestionariusza wywiadu, o którym mowa w ust. 4a 
– kierując się koniecznością ujednolicenia procedur oraz zapewnienia stosownej 
dokumentacji niezbędnej do sprawnej realizacji świadczeń rodzinnych.> 

5a. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych wymagane jest 
potwierdzenie następujących okoliczności: 

1) uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, 
2) wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub 

członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym 
dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, 

3) wielkość gospodarstwa rolnego, 
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4) wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie, 

5) termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz 
okresy zatrudnienia, 

6) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, 
7) niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym 

ośrodku szkolno-wychowawczym, 
8) brak propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

- osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego może przedłożyć stosowne 
zaświadczenie albo oświadczenie. 

5b. W przypadku złożenia oświadczenia potwierdzającego okoliczności, o których mowa w 
ust. 5a pkt 4, dołącza się dowód wniesionej opłaty, a w przypadku, o którym mowa w ust. 
5a pkt 6, dołączana jest również kopia imiennego raportu miesięcznego osoby 
ubezpieczonej potwierdzająca odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne. 

5c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5a, składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji 
publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zawierający 
strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres 
komunikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur 
dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i 
szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501), 

2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju 
systemu, 

3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 
systemu 

- mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w 
urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, 
w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która umożliwi ich 
scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z minimalnymi wymogami i 
sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne. 

7. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych 
używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra 
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przepisach wydanych na podstawie 
ust. 6, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą przekazują 
wojewodzie. 
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[8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może utworzyć rejestr centralny 
obejmujący dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne oraz wartości 
udzielonych świadczeń, gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez organy 
właściwe podczas realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, oraz może 
przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych 
osobowych. Organy właściwe przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując 
oprogramowanie, o którym w mowa w ust. 7.] 

<8. Minister właściwy do spraw rodziny jest zobowiązany do utworzenia rejestru 
centralnego obejmującego następujące informacje gromadzone na podstawie 
przepisów ustawy przez organy właściwe i samorządy województw podczas 
realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych: 

1) dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne: 
a) imię i nazwisko,  
b) datę urodzenia, 
c) adres zamieszkania lub pobytu, 
d) miejsce zamieszkania lub pobytu, 
e) numer ewidencyjny PESEL, 
f) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL, 
g) stan cywilny, 
h) obywatelstwo, 
i) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 
j) rodzaj szkoły, do której uczęszcza dziecko, na które jest pobierane 

świadczenie rodzinne, lub osoba ucząca się, 
k) stan zdrowia, 
l) liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń, 
m) płeć, 
n) dochody; 

2) wartości udzielonych świadczeń.> 
<9. Informacje, o których mowa w ust. 8, mogą być przetwarzane przez ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na zasadach określonych w 
przepisach o ochronie danych osobowych. Organy właściwe i samorządy 
województw przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując 
oprogramowanie, o którym mowa w ust. 7.> 

 
Art. 24. 

[1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń, o 
których mowa w art. 9 i art. 14-17.] 

<1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem 
świadczeń, o których mowa w art. 9, art. 14–16 i art. 17.> 

2. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął 
wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. 
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[2a. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o 
niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony 
wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego, 
prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie 
niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.] 

<2a. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o 
niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony 
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, 
prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie 
niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.> 

3.  W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od 
niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres 
zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do 
świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin 
ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego. 

[3a. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do 
świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności 
poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych 
świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie: 

1) niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia 
utraty ważności poprzedniego orzeczenia i 

2) prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie 
trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.] 

3b. (uchylony). 
4. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas 

nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia 
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony 
prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do 
ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. 

5. Zasiłek rodzinny przysługuje za wrzesień, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się 
legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności po ukończeniu nauki w szkole zostały przyjęte, w tym samym roku 
kalendarzowym, do szkoły wyższej. 

6. W razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej 
jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. 

7. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, 
świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od 
miesiąca, w którym dochód został uzyskany. 
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Art. 27. 
1. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów 

prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca się temu z rodziców, 
opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył 
wniosek. 

2. Jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem 
rodziców, świadczenia rodzinne wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką 
dziecko się znajduje. 

3. W przypadku zbiegu prawa do zasiłku rodzinnego z prawem do walutowego dodatku 
rodzinnego przysługującego pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i 
urzędów konsularnych przysługuje prawo do jednego wybranego świadczenia. 

[4. W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego więcej niż 
jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki wypłaca 
się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.] 

<4. W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku 
opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad 
osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie 
osobie, która pierwsza złożyła wniosek.> 

 
Art. 33. 

1. Do finansowania świadczeń rodzinnych mają zastosowanie przepisy o finansach 
publicznych. 

2. Świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane w 
formie dotacji celowej z budżetu państwa. 

2a. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 2, wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia 
rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego, nie mniej jednak niż 6.000 zł rocznie dla organu właściwego. 

2b. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w trakcie danego roku budżetowego 
nie mają wpływu na wysokość kosztów obsługi, o których mowa w ust. 2a. 

<2c. Organ właściwy oraz marszałek województwa sporządzają i przekazują, za 
pośrednictwem wojewody, ministrowi właściwemu do spraw rodziny sprawozdania 
rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.> 

[3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
1) tryb przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych 

podmiotom, o których mowa w art. 48 i 49, uwzględniający etapy realizacji 
świadczeń rodzinnych przez właściwe organy i podmioty; 

2) sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu 
świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów 
gmin, uwzględniając w szczególności terminy i sposoby ich przedstawiania oraz 
wzory tych sprawozdań.] 

<3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory i 
sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z 
zakresu świadczeń rodzinnych oraz terminy i sposób ich przedstawiania, 
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uwzględniając potrzebę zapewnienia kompletności i jednolitości informacji 
przekazywanych przez podmioty realizujące ustawę oraz zapewnienie skutecznej 
realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa 
oraz budżetów gmin.> 

 

 

 

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 
(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 
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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, 

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, 

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, 
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[w) wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących 
świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach 
rodzinnych,] 

<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; 

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; 
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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. 
 

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; 
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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; 
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. 



- 26 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej 
wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego 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.).] 

<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 przyznał osobie świadczenie pielęgnacyjne, 
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.] 

<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). 
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6. (uchylony). 
 

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, 
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, 
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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 finansuje w całości wójt, burmistrz lub prezydent miasta.] 
<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). 
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. 

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. 



- 29 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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. 

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, 
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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. 

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 na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych stanowi 
kwota tego świadczenia.] 

<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. 

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. 

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

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. 

 

 

 

USTAWA 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.) 

 
Art. 87. 

1. W przypadku gdy emerytura przysługująca z Funduszu określona w art. 26, łącznie z 
okresową emeryturą kapitałową albo dożywotnią emeryturą kapitałową, jest niższa niż 
kwota, o której mowa w art. 85 ust. 2 i 3, emeryturę przysługującą z Funduszu, w tym 
emeryturę ustaloną ze zwiększeniem, o którym mowa w art. 26a, podwyższa się w taki 
sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony: 

1) mężczyzna - osiągnął wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1b, i ma okres 
składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, 
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2) kobieta - osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a, i ma okres 
składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem ust. 1b 

- z uwzględnieniem ust. 3-7. Przepis art. 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
1a. W okresie składkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględnia się okres, za który 

ustalono zwiększenie, o którym mowa w art. 26a. 
1b. Okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi: 

1) 20 lat - do dnia 31 grudnia 2013 r.; 
2) 21 lat - od dnia 1 stycznia 2014 r.; 
3) 22 lata - od dnia 1 stycznia 2016 r.; 
4) 23 lata - od dnia 1 stycznia 2018 r.; 
5) 24 lata - od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, podlega refundacji z budżetu państwa. 
3. Przy obliczaniu okresów składkowych przypadających po dniu wejścia w życie ustawy 

dla celów podwyższenia emerytury w myśl ust. 1 miesiące, w których składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe były obliczone od podstawy wymiaru niższej od 
kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, uwzględnia się w części 
odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

[4. Zasady, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeżeli zmniejszenie podstawy wymiaru 
składek poniżej minimalnego wynagrodzenia nastąpiło na skutek pobierania 
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów 
Kodeksu pracy, zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego 
lub z ubezpieczenia wypadkowego. Zasady tej nie stosuje się również, jeżeli podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiła kwota zasiłku stałego 
z pomocy społecznej lub świadczenia pielęgnacyjnego określonego w przepisach o 
świadczeniach rodzinnych, oraz do: pracowników, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), żołnierzy 
niezawodowych w służbie czynnej, ubezpieczonych odbywających służbę zastępczą, a 
także pozostających w służbie kandydackiej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej.] 

<4. Zasady, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeżeli zmniejszenie podstawy 
wymiaru składek poniżej minimalnego wynagrodzenia nastąpiło na skutek 
pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie 
przepisów Kodeksu pracy, zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia 
chorobowego lub z ubezpieczenia wypadkowego. Zasady tej nie stosuje się również, 
jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiła 
kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjnego lub 
specjalnego zasiłku opiekuńczego określonych w przepisach o świadczeniach 
rodzinnych, oraz do: pracowników, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 
1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), żołnierzy 
niezawodowych w służbie czynnej, ubezpieczonych odbywających służbę zastępczą, 
a także pozostających w służbie kandydackiej funkcjonariuszy Policji, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej.> 
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5. Prawo do podwyższenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje emerytom, którzy 
osiągają przychód z tytułu działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1-4, jeżeli przychód 
ten przekracza kwotę podwyższenia. 

5a. Prawo do podwyższenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w razie zbiegu prawa 
do emerytury z Funduszu i okresowej emerytury kapitałowej albo dożywotniej emerytury 
kapitałowej z prawem do: 

1) emerytury wojskowej lub policyjnej, o której mowa w art. 85 ust. 5; 
2) emerytury rolniczej określonej w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

6. (uchylony). 
7. Do ustalenia kwoty przekroczenia, o której mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 104 ust. 1-8 i art. 106. 
8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do osób, które nie przystąpiły do otwartego 

funduszu emerytalnego. 
 

 

 

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362, z późn. zm.) 

 
Art. 37. 

1. Zasiłek stały przysługuje: 
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku 

lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w 
rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

2. Zasiłek stały ustala się w wysokości: 
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota 
zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie; 

2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w 
rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. 

3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. 
[4. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia 

pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa 
do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 
zasiłek stały nie przysługuje.] 

<4. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia 
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek 
upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.> 
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5. Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego 
uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy 
społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do 
zasiłku stałego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH 

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) 

 
Art. 2. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji 

zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez szkołę 
wyższą lub organizację studencką, do której zadań należy w szczególności: 

a) dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy 
i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

b) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk 
zawodowych, 

c) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych 
znalezieniem pracy, 

d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne 
miejsca pracy oraz staże zawodowe, 

e) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 
2) bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g lub lit. 

i, j, l, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną i 
niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w 
pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo 
innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do 
podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą 
się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do 
egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje 
w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca 
zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli: 

a) ukończyła 18 lat, 
b) nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w 

art. 27 ust. 2 i 3 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.), 

c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty 
szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej 
połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej 
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pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie 
pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku 
przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia 
rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w 
wysokości zasiłku macierzyńskiego, 

d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości 
rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych 
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub 
domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych 
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, 

e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z 
działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku 
dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego 
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha 
przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 
podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub 
domownik w takim gospodarstwie, 

f) nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po 
złożeniu wniosku o wpis: 
– zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie 

wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie 
upłynął, albo 

– nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej, 

g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia 
wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem 
karnym w systemie dozoru elektronicznego, 

h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych 
z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, 
[j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia 

pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek 
upływu ustawowego okresu jego pobierania,] 

<j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 
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,> 
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k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa 
w art. 70 ust. 6, 

l) nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia 
społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników; 

pkt 2a-45 pominięte 
2. Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego: 

1) wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy 
na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi 
pracy porozumienie z korzystającym; 

2) odbywanie praktyki absolwenckiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 
lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), jeżeli 
praktykant przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę 
absolwencką. 

3. Koszty badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu: 
1) stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w 

szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, 
wykonywania prac społecznie użytecznych, 

2) określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do 
wykonywania zawodu 

- przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy, są finansowane z Funduszu 
Pracy. 

 
Art. 104. 

1. Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o 
którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.), wynoszących w 
przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, w 
przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 
2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), co najmniej wynagrodzenie, o którym mowa w 
tym przepisie, a w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary 
pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania co najmniej 50 % minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, opłacają: 

1) pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby: 
a) pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym, 
b) wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, 
c) wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo 

innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, 
oraz za osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób świadczących pracę 
na podstawie umowy uaktywniającej, 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), 
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d) wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub 
tymczasowego aresztowania, 

e) pobierające stypendia sportowe, 
f) otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, 

świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny lub wynagrodzenie 
przysługujące w okresie świadczenia górniczego, stypendium na 
przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego - przewidziane w odrębnych 
przepisach, 

g) za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy niespełniających warunków do 
nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach o 
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej, za których, po zwolnieniu ze służby lub 
rozwiązaniu stosunku pracy, odprowadzono składkę na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie 
służby lub stosunku pracy na podstawie przepisów odrębnych, 

h) za funkcjonariuszy, którzy w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie 
warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku 
przekazania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; 

1a) (uchylony); 
2) rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie 

usług rolniczych - za swoich członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład 
gruntowy o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe; 

3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i 
rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyjątkiem: 

a) duchownych, 
b) pobierających na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały, 
[c) pobierających na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenie 

pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka,] 

<c) pobierających na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych 
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do 
zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,> 

d) podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, 
e) żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, 
f) odbywających zastępcze formy służby wojskowej, 
g) przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek 

macierzyński, 
h) pobierających świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6, 
i) osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w 

ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 
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2. Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. 
3. W przypadku gdy kwoty, o których mowa w ust. 1, pochodzą z różnych źródeł, 

obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota 
stanowiąca podstawę wymiaru składek ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi co najmniej 
minimalne wynagrodzenie za pracę, a w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, co 
najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w tym przepisie. 

4. Osoba, do której ma zastosowanie przepis ust. 3, składa stosowne oświadczenie każdemu 
pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. 

 

 

 

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: 
1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub 

ubezpieczeniem społecznym rolników, które są: 
a) pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 
b) rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 
c)  osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi 

współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie 
działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, 

d) osobami wykonującymi pracę nakładczą, 
e)  osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy 

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi, 

f) osobami duchownymi, 
g) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych 

lub członkami ich rodzin, 
h) osobami pobierającymi świadczenie 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, 
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i) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu 
zatrudnienia; 

2) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, 
ćwiczenia wojskowe oraz pełniący służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub 
służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - o ile nie 
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu; 

3) osoby odbywające służbę zastępczą; 
4) osoby podlegające kwalifikacji wojskowej pełniące służbę w Policji, Straży 

Granicznej i Biurze Ochrony Rządu; 
5) żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę 

wojskową i służbę okresową; 
6) policjanci; 
7) funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 
8) funkcjonariusze Agencji Wywiadu; 

8a) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 
8b) funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 
8c) funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego; 

9) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu; 
10) funkcjonariusze Straży Granicznej; 
11) funkcjonariusze Służby Celnej; 
12) funkcjonariusze Służby Więziennej; 
13) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej; 
14) posłowie pobierający uposażenia poselskie oraz senatorowie pobierający uposażenie 

senatorskie; 
15) sędziowie i prokuratorzy; 
15a) ławnicy sądowi niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu; 
16) osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające 

uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po 
zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze; 

17) uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów 
o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 
innego tytułu; 

18) dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, 
wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające 
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

19) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w 
placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 
zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3; 

20) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w 
art. 3 ust. 2 pkt 1; 
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21) alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i 
junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o 
których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2; 

22) słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; 
23) osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia 

niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 
24) bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 
24a) osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub 

przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez podmiot 
inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 
zdrowotnego z innego tytułu; 

25) osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz 
osoby niepobierające 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 
514, z późn. zm.) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 
tytułu; 

26) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

27) osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów 
o pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 
innego tytułu; 

[28) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z 
tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 
na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie 
przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 
zdrowotnego z innego tytułu;] 

<28) osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku 
rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 
przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające 
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;> 

<28a) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie 
przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;> 

29) osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

30) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące 
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 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), niepodlegające obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

31) kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty; 
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31a) cywilne niewidome ofiary działań wojennych, niepodlegające obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

32) osoby korzystające z urlopu wychowawczego 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; 

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

36) aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 
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, 26-28, 30 i 33.] 

<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. 68. 

1. Osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1, pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym, 
poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany w Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba 
niewymieniona w art. 66 ust. 1, do której ma zastosowanie art. 13 ust. 2 lit. f 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia 
społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny 
rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE 
L 149 z 05.07.1971, str. 2, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, 
t. 1, str. 35), może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku 
złożonego w Funduszu, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

2. Korzystający może zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie jest 
on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. 

3.  Osoba, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana zgłosić do Funduszu członków rodziny, 
o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, w terminie 7 dni od dnia określonego w umowie, 
o której mowa w ust. 5, lub od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność 
dokonania zgłoszenia. 

4. Podstawę wymiaru składki opłacanej przez: 
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1) osobę, o której mowa w ust. 1, stanowi kwota deklarowanego miesięcznego 
dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu; 

2) korzystającego, o którym mowa w ust. 2, stanowi kwota odpowiadająca 
minimalnemu wynagrodzeniu; 

[3) osobę, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1-4, stanowi kwota odpowiadająca 
wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o 
świadczeniach rodzinnych.] 

<3) osobę, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1–4, stanowi kwota odpowiadająca 
wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie 
przepisów o świadczeniach rodzinnych.> 

5. Osoba, o której mowa w ust. 1, zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem 
określonym w umowie zawartej przez tę osobę z Funduszem, a przestaje być nim objęta z 
dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w 
opłacaniu składek. 

6. Wolontariusz, o którym mowa w ust. 2, zostaje objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z 
dniem określonym w umowie zawartej przez korzystającego z Funduszem, a przestaje 
być nim objęty z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej 
zaległości w opłacaniu składek. 

7. Objęcie osoby, o której mowa w ust. 1, ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest od 
wniesienia opłaty na rachunek Funduszu. 

8. Wysokość opłaty jest uzależniona od okresu, w którym osoba, o której mowa w ust. 1, nie 
była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, i wynosi: 

1) 20 % dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której 
przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 
3 miesięcy do roku; 

2) 50 % dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której 
przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie 
powyżej roku do 2 lat; 

3) 100 % dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której 
przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie 
powyżej 2 lat do 5 lat; 

4) 150 % dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której 
przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie 
powyżej 5 lat do 10 lat; 

5) 200 % dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której 
przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie 
powyżej 10 lat. 

9. Opłata nie dotyczy osób wymienionych w art. 3 ust. 2. 
10. Przy obliczaniu opłaty do okresu, w którym osoba ubezpieczająca się dobrowolnie nie 

była ubezpieczona, dolicza się okres niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu na 
podstawie dotychczasowych przepisów. 

11. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, Fundusz może 
odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na 
12 rat. 
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12. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, o której mowa w ust. 1, i zgłoszonych do 
Funduszu członków jej rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, oraz 
wolontariusza, o którym mowa w ust. 2, przysługuje od dnia objęcia ubezpieczeniem 
zdrowotnym i wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w 
Funduszu. 

 
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; 

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 



- 44 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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, obejmuje okres od dnia przyznania 
świadczenia pielęgnacyjnego 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;] 

<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; 

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; 
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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. 

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. 
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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, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta.] 

<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. 

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. 
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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. 

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. 

[4. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 4, stanowi 
kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na 
podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.] 

<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.> 
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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 świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o 
świadczeniach rodzinnych;] 

<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 świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o 
świadczeniach rodzinnych;] 

<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 
świadczenia pielęgnacyjnego 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 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; 

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 
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podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od 
przychodów osób duchownych, jest kwota odpowiadająca wysokości świadczenia 
pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.] 

<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 
osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminy i tryb ich opłacania, 
uwzględniając potrzebę zapewnienia terminowego opłacania składek. 

 
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; 

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, opłaca wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta;] 
<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 
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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; 

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). 
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. 
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USTAWA z dnia 21 kwietnia 2005 r. O OPŁATACH ABONAMENTOWYCH (Dz. U. Nr 

85, poz. 728, z późn. zm.) 

 
Art. 4. 

1. Zwalnia się od opłat abonamentowych: 
1) osoby, co do których orzeczono o: 

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub 
b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), lub 

c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), lub 

d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, 
poz. 416); 

2) osoby, które ukończyły 75 lat; 
[3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu 

realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z 
zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;] 

<3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 
opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń 
rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę 
socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-
rentowego;> 

4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne 
upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB); 

5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %; 
6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której 

wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

7) osoby: 
a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. 
zm.), 

b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), 

c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, 
poz. 415 i Nr 70, poz. 416), 
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d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z 
dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1252), 

f) (pominięta), 
g) (pominięta). 

2. (uchylony). 
3. Zwolnienia określone w ust. 1 przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym złożono w placówce operatora publicznego, o którym mowa w art. 5 
ust. 1, oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i 
przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. 

4. Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić 
placówce operatora publicznego, o której mowa w ust. 3, zmiany stanu prawnego lub 
faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w 
którym taka zmiana nastąpiła. 

5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia: 
1) rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat 

abonamentowych, 
2) wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 

- z uwzględnieniem dokumentów wydawanych przez uprawnione organy oraz 
nieobciążania osób korzystających ze zwolnień nadmiernymi utrudnieniami. 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO 

ALIMENTÓW (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228) 

 
Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) administracyjnym organie egzekucyjnym - oznacza to właściwy do prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny ustalony na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 i 1166); 

2) bezskuteczności egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie 
ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i 
bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się 
również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko 
dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, w szczególności z powodu: 

a) braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania 
tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, 
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b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania 
dłużnika alimentacyjnego za granicą; 

3) dłużniku alimentacyjnym - oznacza to osobę zobowiązaną do alimentów na 
podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się 
bezskuteczna; 

4) dochodzie - oznacza to dochód, o którym mowa w przepisach o świadczeniach 
rodzinnych; 

5) dochodzie rodziny - oznacza to dochód rodziny, o którym mowa w przepisach o 
świadczeniach rodzinnych; 

5a) dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka 
rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, z 
zastrzeżeniem art. 9 ust. 3-4a; 

6) instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy 
społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek 
wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład 
karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także 
szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne 
utrzymanie; 

7) nienależnie pobranym świadczeniu - oznacza to świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego: 

a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo 
wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części, 

b) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez 
osobę pobierającą te świadczenia, 

c) wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli 
stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku 
wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i 
odmówiono prawa do świadczenia, 

d) wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania 
otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące 
alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów, 

e) (uchylona); 
8) okresie świadczeniowym - oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września 
następnego roku kalendarzowego; 

9) organie właściwym dłużnika - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego; 

10) organie właściwym wierzyciela - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej; 

11) osobie uprawnionej - oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na 
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 
egzekucja okazała się bezskuteczna; 

12) [rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby 
uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby 
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uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w 
wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia 
otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą 
niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w 
przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), a także osobę uprawnioną; do rodziny nie 
zalicza się:] <rodzinie – oznacza to odpowiednio następujących członków 
rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, 
osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, 
pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz 
dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w 
przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), a także osobę uprawnioną; do 
rodziny nie zalicza się:> 

a) dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 
b) dziecka pozostającego w związku małżeńskim, 
c) (uchylona), 
d) rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym 

pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz; 
13) szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i 

ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek 
szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 
specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający 
dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

14) szkole wyższej - oznacza to szkołę wyższą, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 
wyższym, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz 
kolegium pracowników służb społecznych; 

15) (uchylony); 
15a) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na 

podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz 
wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy 
zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego albo w okresie członkostwa w 
rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług 
rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej; 

16) znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 
a) niepełnosprawność w stopniu znacznym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
b) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na 

podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, 
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c) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do 
samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, w celu uzyskania świadczeń określonych w tych 
przepisach, 

d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 
e) niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o 
ubezpieczeniu społecznym rolników; 

17) 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, 
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 
renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w 
związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej; 

18) 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, 
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 
renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w 
związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej. 

 
Art. 15. 

1. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują 
odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby uprawnionej. 

3. Wniosek powinien zawierać: 
1) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer 

PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego 
lub paszportu; 
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2) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich 
znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego 
przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu; 

3) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji 
ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji. 

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 
1) zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub 

oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 
z późn. zm.), każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości: 

a) dochodu, 
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 
c) należnego podatku; 

2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; 
3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczenia, w tym: 
a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej, 
b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo 

oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji, 
c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
d) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis 

postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu 
zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, 

e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby 
uprawnionej, 

f) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły 
lub szkoły wyższej, 

g) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę 
uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za 
granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: 
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub 
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca 

zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, 
h) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie 

zdrowotne. 
4a. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub 
uzyskanie oraz ich wysokość. 

5. W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b, 
organ właściwy wierzyciela występuje do organu prowadzącego postępowanie 
egzekucyjne z wezwaniem o przesłanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji. 
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6. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest zobowiązany do przesłania 
zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania. 

7. Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. b oraz f, 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

8. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń używają 
oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra 
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przepisach wydanych na podstawie 
ust. 10, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą przekazują 
wojewodzie. 

[8a. Minister właściwy do spraw rodziny jest zobowiązany do utworzenia rejestru centralnego 
obejmującego dane dotyczące osób pobierających świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz wartości wypłacanych świadczeń, gromadzone na podstawie 
przepisów ustawy przez organy właściwe wierzyciela i organy właściwe dłużnika podczas 
realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz może 
przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych 
osobowych. Organy właściwe wierzyciela oraz organy właściwe dłużnika przekazują 
dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym w mowa w 
ust. 8.] 

<8a. Minister właściwy do spraw rodziny jest zobowiązany do utworzenia rejestru 
centralnego obejmującego następujące informacje gromadzone na podstawie 
przepisów ustawy przez organy właściwe wierzyciela i organy właściwe dłużnika 
podczas realizacji zadań wynikających z ustawy: 

1) dane dotyczące osób uprawnionych i członków ich rodzin: 
a) imię i nazwisko, 
b) datę urodzenia, 
c) adres zamieszkania lub pobytu, 
d) miejsce zamieszkania lub pobytu, 
e) numer ewidencyjny PESEL, 
f) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL, 
g) stan cywilny, 
h) obywatelstwo, 
i) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 
j) rodzaj szkoły, do której uczęszcza osoba uprawniona, 
k) stan zdrowia, 
l) liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń, 
m) płeć, 
n) dochody, 
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o) wysokości zasądzonych alimentów, 
p) poziom egzekucji zasądzonych alimentów; 

2) dane dotyczące dłużników alimentacyjnych i podejmowanych wobec nich 
działań: 

a) imię i nazwisko, 
b) datę urodzenia, 
c) adres zamieszkania lub pobytu, 
d) miejsce zamieszkania lub pobytu, 
e) numer ewidencyjny PESEL, 
f) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL, 
g) stan cywilny, 
h) obywatelstwo, 
i) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 
j) stan zdrowia, 
k) wykształcenie, 
l) zawód, 
m) zatrudnienie, 
n) osobę lub osoby, na które zasądzone są alimenty (imię, nazwisko, PESEL) 

oraz wysokości zasądzonych alimentów, 
o) poziom i rodzaj zobowiązań dłużnika z tytułu niewyegzekwowanych 

świadczeń alimentacyjnych, 
p) stan majątkowy dłużnika, 
r) posiadanie prawa jazdy przez dłużnika, 
s) rodzaj podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.> 

<8b. Informacje, o których mowa w ust. 8a, mogą być przetwarzane przez ministra 
właściwego do spraw rodziny na zasadach określonych w przepisach o ochronie 
danych osobowych. Organy właściwe wierzyciela oraz organy właściwe dłużnika 
przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, 
o  którym mowa w ust. 8.> 

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia: 

1) sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i wstrzymywania jego wypłaty; 

2) sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego; 

3) wzory: 
a) wniosku o ustalenie prawa do świadczenia, 
b) zaświadczenia z urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 
c) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
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przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz innych oświadczeń i 
dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia, 

d) zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o 
bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, 
przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu 
wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych 

- kierując się koniecznością sprawnego przyznawania świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz zapewnienia właściwej do nich dokumentacji. 

10. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 

1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji 
publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń, zawierający strukturę 
systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji 
między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów 
elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i 
szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), 

2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju 
systemu, 

3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 
systemu 

- mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w 
urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń, w 
szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która umożliwi ich 
scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z minimalnymi wymogami i 
sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne. Systemy teleinformatyczne nie mają zastosowania do działalności naczelnika 
urzędu skarbowego wynikającej z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240, z późn. zm.) 

 
Art. 112a. 

1. Kwota wydatków budżetu państwa na zadania publiczne nie może być większa niż kwota 
środków planowanych na ich realizację w roku poprzednim powiększona w stopniu 
odpowiadającym prognozie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych na dany rok budżetowy, przyjętego w założeniach stanowiących 
podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 
2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich 
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komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), powiększonego 
o punkt procentowy. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 
1) wydatków na obsługę długu publicznego; 
2) środków własnych Unii Europejskiej oraz obligatoryjnych składek wpłacanych do 

organizacji międzynarodowych; 
3) wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym wydatków budżetu środków europejskich; 
[4) wypłat i obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 

finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające 
świadczenia pielęgnacyjne;] 

<4) wypłat i obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby 
pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;> 

5) składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na urlopach 
wychowawczych i macierzyńskich oraz za osoby niepełnosprawne; 

6) świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonariuszy i uprawnionych członków ich 
rodzin oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku; 

7) dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i 
Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na 
sfinansowanie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych gwarantowanych przez 
państwo. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O 

FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) 

 
Art. 33. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 21: 
a) uchyla się ust. 2a, 
b) ust. 2f otrzymuje brzmienie: 

"2f. Pracodawcy osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o 
których mowa w ust. 2 i 2b, oraz jednostki organizacyjne, o których mowa 
w ust. 2e, składają Pełnomocnikowi informacje miesięczne i roczne 
odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i 
kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia, 
przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 
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Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20 miesiąca 
następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, a informacja 
roczna - do dnia 20 stycznia za rok poprzedni.", 

c) ust. 2g otrzymuje brzmienie: 
"2g. Pracodawcy, o których mowa w ust. 2b, nieosiągający wskaźników 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych wymienionych w ust. 2b dokonują 
wpłat na zasadach określonych w art. 49. "; 

1a) [po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:] <art. 22a otrzymuje brzmienie> 
"Art. 22a. Pełnomocnik może przeprowadzać kontrolę u sprzedającego lub 

nabywcy w zakresie prawidłowości realizacji przepisu art. 22.";"; 
pkt 2-25 pominięte 

 

 


