
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 483) 

 

U S T A W A   z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637) 

 

Art. 2. 

Ustawa ustala zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe: 

1)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)    Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, 

wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 

ministra, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Finansowego, Rzecznika Małych i Średnich 

Przedsiębiorców, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu 

Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wiceprezesa Najwyższej Izby 

Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu, zastępcy Szefa Kancelarii 

Sejmu, zastępcy Szefa Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa 

Służby Cywilnej, Głównego Inspektora Pracy, zastępcy Głównego Inspektora Pracy, 

[Kierownika] <Szefa> Krajowego Biura Wyborczego; 

3)   Ministra Stanu, Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta[, 

zastępcy Prokuratora Generalnego]; 

4)    Prezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza stanu, członka Państwowej Komisji do 

spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i 

obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, członka Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, podsekretarza 

stanu (wiceministra), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, Zastępcy Rzecznika 
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Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka, Zastępcy Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, Zastępcy Rzecznika Finansowego, zastępcy Rzecznika 

Małych i Średnich Przedsiębiorców, kierownika urzędu centralnego, wiceprezesa Polskiej 

Akademii Nauk, wojewody, zastępcy kierownika urzędu centralnego, wicewojewody. 

 

Art. 2a. 

[1. Od dnia 1 stycznia 2000 r. wynagrodzenie Prezydenta składa się z wynagrodzenia 

zasadniczego odpowiadającego siedmiokrotności kwoty bazowej oraz dodatku 

funkcyjnego odpowiadającego trzykrotności kwoty bazowej, której wysokość ustaloną 

według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.] 

<1. Wynagrodzenie Prezydenta składa się z wynagrodzenia zasadniczego 

odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego 

odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według 

odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, z tym że kwota bazowa jest corocznie 

waloryzowana o wzrost wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku 

poprzedniego (średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń).> 

2. W 1997 r. wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia 

przysługującego Prezydentowi w grudniu 1996 r. 

3. W 2002 r. wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia 

przysługującego Prezydentowi w grudniu 2001 r. 

4. W 2003 r. wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia 

przysługującego Prezydentowi w grudniu 2002 r. 

5. Za okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wynagrodzenie Prezydenta 

ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego Prezydentowi w grudniu 2008 r. 

6. W 2010 r. miesięczne wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia 

przysługującego Prezydentowi w grudniu 2008 r. 

7. W 2011 r. miesięczne wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia 

przysługującego Prezydentowi w grudniu 2008 r. 

 

Art. 3. 

1. Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, wymienionych w 

art. 2 pkt 2-4, składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 
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2. Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się na 

podstawie kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa 

ustawa budżetowa <, z tym że kwota bazowa jest corocznie waloryzowana o wzrost 

wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego 

(średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń)>. 

2a. W 1997 r. wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 

wymienionych w art. 2 pkt 2-4, ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego 

tym osobom w grudniu 1996 r. 

2b. W 2002 r. wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 

wymienionych w art. 2 pkt 2-4, ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego 

tym osobom w grudniu 2001 r., z wyłączeniem Prezesa, pierwszego zastępcy Prezesa i 

wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego. 

2c. W 2003 r. wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 

wymienionych w art. 2 pkt 2-4, ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego 

tym osobom w grudniu 2002 r. 

2d. Za okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wynagrodzenie osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, wymienionych w art. 2 pkt 2-4, ustala 

się w wysokości wynagrodzenia przysługującego tym osobom w grudniu 2008 r. 

2e. W 2010 r. miesięczne wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe, wymienionych w art. 2 pkt 2-4, ustala się w wysokości wynagrodzenia 

przysługującego tym osobom w grudniu 2008 r. 

2f. W 2011 r. miesięczne wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe, wymienionych w art. 2 pkt 2-4, ustala się w wysokości wynagrodzenia 

przysługującego tym osobom w grudniu 2008 r. 

3. Szczegółowe zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe, o których mowa w ust. 1, ustala Prezydent w drodze rozporządzenia. 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 

 

Art. 25. 

1. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla 

funkcjonariuszy publicznych. 
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2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest 

członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli 

podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez 

radnego mandatu. 

3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia 

mu brania udziału w pracach organów gminy. 

4. Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów 

podróży służbowych. 

5. (uchylony). 

[6. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 

półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 

1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).] 

<6. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 

łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).> 

7. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet 

przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy, 

przy czym kwota wymieniona w ust. 6 oznacza maksymalną wysokość diet w gminach o 

największej liczbie mieszkańców. 

8. Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione 

przez radnego. 

8a. W gminie będącej jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 

ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) za funkcję pełnioną przez radnego 

uważa się również członkostwo w komitecie audytu. 

9. (uchylony). 

10. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2510206:part=a25u6:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2403660&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2393719:part=a2p9&full=1
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uwzględniając celowość zwrotu rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z 

wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie dokonywania rozliczeń. 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1128, 1163 i 1243) 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

(pkt 1-149 pominięto) 

<150) kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, 

opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych za małżonka 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.> 

(ust. 1a-40 pominięto) 

 

 

U S T A W A   z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1972) 

Art. 2. 

[1. Byłemu Prezydentowi przysługuje dożywotnio miesięczne uposażenie w wysokości 

odpowiadającej 75% kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w przepisach o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe dla Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "uposażeniem".] 

<1. Byłemu Prezydentowi przysługuje dożywotnio miesięczne uposażenie w wysokości 

odpowiadającej 75% kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

ustalonych w przepisach o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „uposażeniem”; 

przy ustaleniu uposażenia uwzględnia się dodatek za wieloletnią pracę w urzędach 

państwowych ustalany odpowiednio na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 września 

1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537).> 

2. Uposażenie wypłaca się po zakończeniu okresu, za który przysługuje wynagrodzenie 

ustalone dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
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3. Uposażenie traktuje się w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych 

tak jak wynagrodzenie za pracę. 

 

 

U S T A W A    z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

920 oraz z 2021 r. poz. 1038) 

Art. 21. 

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Radny 

utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności 

przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia je organom 

powiatu do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. 

2. Radny obowiązany jest brać udział w pracach organów powiatu oraz powiatowych 

jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany. 

2a. W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych 

innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których 

znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność starostwa powiatowego, 

a także spółek z udziałem powiatu, spółek handlowych z udziałem powiatowych osób 

prawnych, powiatowych osób prawnych, powiatowej jednostki organizacyjnej oraz 

zakładów i przedsiębiorstw samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy 

prawnie chronionej. 

3. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla 

funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje się również do osób wchodzących w 

skład zarządu niebędących radnymi. 

4. Na zasadach ustalonych przez radę powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5, radnemu przysługują 

diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rada powiatu przy ustalaniu wysokości 

diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. 

4a. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu w powiecie, 

w którym uzyskał mandat. 

4b. W powiecie będącym jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 

ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, 1571, 2200 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 

568) za funkcję pełnioną przez radnego uważa się również członkostwo w komitecie 

audytu. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2367436:part=a21u2(a):nr=2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2393719:part=a2p9&full=1
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[5. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 

półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 

1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288 oraz z 2020 r. poz. 278).] 

<5. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 

łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).> 

5a. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet 

przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców 

powiatów. 

5b. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, 

uwzględniając celowość zwrotu rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z 

wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie dokonywania rozliczeń. 

6.  (uchylony). 

7. Radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego. 

8. Mandatu radnego powiatu nie można łączyć z: 

1)   mandatem posła lub senatora; 

2)   wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody; 

3)   członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. 

9. W sprawach dotyczących powiatu radni mogą kierować interpelacje i zapytania do starosty. 

10. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja powinna 

zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz 

wynikające z niej pytania. 

11. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, a także w celu 

uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 10 zdanie drugie 

stosuje się odpowiednio. 

12. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który 

przekazuje je niezwłocznie staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2367436:part=a21u5:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2403660&full=1
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zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania interpelacji lub zapytania. 

13. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej 

wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na 

stronie internetowej powiatu, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 U S T A W A    z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1668 oraz z 2021 r. poz. 1038) 

Art. 24. 

1. Radny nie może wchodzić w stosunki cywilnoprawne w sprawach majątkowych z 

województwem lub wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, z 

wyjątkiem stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych 

usług na warunkach ogólnych oraz stosunku najmu pomieszczeń do własnych celów 

mieszkaniowych lub własnej działalności gospodarczej oraz dzierżawy, a także innych 

prawnych form korzystania z nieruchomości, jeżeli najem, dzierżawa lub użytkowanie są 

oparte na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu czynności prawnych. 

2. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w sprawach, o których mowa w ust. 1, jeżeli 

dotyczy to jego interesu prawnego. 

3. Radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 

4.  (uchylony). 

[5. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 

półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 

1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288 oraz z 2020 r. poz. 278).] 

<5. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 

łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).> 

6. Sejmik województwa przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje 

pełnione przez radnego. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2404087:part=a24u5:nr=1&full=1
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6a. W województwie będącym jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 

pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) za funkcję pełnioną przez radnego 

uważa się również członkostwo w komitecie audytu. 

7. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu w 

województwie, w którym uzyskał mandat. 

8. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, 

uwzględniając celowość zwrotu rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z 

wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie dokonywania rozliczeń. 

 

 

U S T A W A    z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 423, 432 i 619) 

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 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2393719:part=a2p9&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2393719:part=a2p9&full=1
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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. poz. 1925, z 2006 r. poz. 

708 oraz z 2009 r. poz. 918), oraz Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów, 

f)  duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub klasztoru w 

stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą Zakładu, inna zwierzchnia instytucja 

diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych objętych tą zgodą, 

g)  jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej - w stosunku do 

żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy 

pełniących służbę kandydacką, 

h)  (uchylona), 

i)  (uchylona), 

j)  (uchylona), 

k)   ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej 

w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - 

centrum usług społecznych - 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, 

ł
1
)  centrum integracji społecznej - w stosunku do osób pobierających świadczenie 

integracyjne, 

ł
2
)  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, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.344320:part=a1u1&full=1
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jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład, oraz w stosunku do osób określonych w art. 6a ust. 1 i 

art. 6b ust. 1, 

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

stypendia, 

o)   (uchylona), 

p)   Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 

Kaczyńskiego - w stosunku do słuchaczy pobierających stypendium, 

pa)   podmiot prowadzący szkołę doktorską - w stosunku do kształcących się w niej 

doktorantów, otrzymujących stypendium doktoranckie, 

r)  osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób współpracujących przy 

prowadzeniu tej działalności, 

ra)   osoba fizyczna, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) - 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, 

w)  wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących świadczenie 

pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych, oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

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: 
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–  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, 

–   podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 

oraz z 2021 r. poz. 159), 

–  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. z 2019 r. poz. 

1465 i 2020) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378 i 2327), 

zaa)   inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty wypłacające stypendium w okresie 

szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w ramach projektów lub programów 

finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - w 

stosunku do osób pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania 

zawodowego, 

zb)  podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do członków rad nadzorczych, 

zc)   przedsiębiorstwo w spadku - w stosunku do pracowników i zleceniobiorców 

przedsiębiorstwa w spadku oraz osób przebywających na urlopie wychowawczym 

udzielonym w ramach stosunku pracy albo pobierających zasiłek macierzyński, z 

wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład; obowiązki 

przedsiębiorstwa w spadku wykonuje zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego braku - 

osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 
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przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją 

przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), dokonujące czynności, o których mowa w art. 

13 tej ustawy[;]  <,> 

<zd) Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – w stosunku do małżonka 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;> 

2a)   podmiot zgłaszający ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych - podmiot niebędący 

płatnikiem składek, o którym mowa w pkt 2, który dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń 

społecznych osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 8 ust. 2a; 

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; 

6a)   raport informacyjny - zestawienie informacji dotyczące ubezpieczonego, o którym mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4, który został zgłoszony przez płatnika składek do ubezpieczeń 

społecznych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r., 

obejmujące: 

a)  dane dotyczące wypłaconego przychodu niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru 

emerytury lub renty - za lata kalendarzowe przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 

1999 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., 

b)  dane dotyczące wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego 

pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 128), w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć - za okres od 

dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z wyjątkiem danych za nauczyciela, 

wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego, od którego płatnik składek uzyskał 

na piśmie informację o ustaleniu prawa do nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego na podstawie tej ustawy, 
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c)  dane dotyczące wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego 

pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach, o których mowa w art. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 

2021 r. poz. 4), w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć - za okres od 

dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., z wyjątkiem danych za nauczyciela, 

wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego, od którego płatnik składek uzyskał 

na piśmie informację o ustaleniu prawa do emerytury na podstawie art. 88 tej ustawy, 

d)  dane dotyczące okresów wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych warunkach 

lub w szczególnym charakterze, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291) 

- za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., z wyjątkiem danych za 

ubezpieczonego, od którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu 

prawa do emerytury na podstawie art. 32, art. 33 lub art. 184 tej ustawy, 

e)  dane dotyczące okresów wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych warunkach 

lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 

2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924) - za okres od dnia 1 

stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., z wyjątkiem danych za ubezpieczonego, od 

którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu prawa do emerytury 

pomostowej na podstawie tej ustawy, 

f)  informację, czy w okresie zatrudnienia pracownikowi przysługiwał ekwiwalent pieniężny 

za deputat węglowy, o którym mowa w art. 74 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o 

komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje 

Państwowe" (Dz. U. z 2021 r. poz. 146), 

g)  datę, tryb rozwiązania ostatniego stosunku pracy, podstawę prawną rozwiązania lub 

wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz informację, z czyjej 

inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany; 

7)    konto ubezpieczonego - konto, na którym są ewidencjonowane składki i informacje 

dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego oraz zatrudnienia 

pracownika; 

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; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2288170:part=a1&full=1
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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 oraz przychody z działalności 

wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od 

sposobu ich powoływania; 

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)  (uchylony); 

12a)  okresowa emerytura kapitałowa - świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926); 

12b)  (uchylony); 

13)   (uchylony); 

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; 

16a)   numer rachunku składkowego - numer rachunku wygenerowany przez Zakład, zgodny 

ze standardem Numeru Rachunku Bankowego (NRB); 

17)  osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem - osobę fizyczną sprawującą osobistą 

opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, 

przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w 

którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu 

zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2069256&full=1
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niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia; 

18)   system płatności - system płatności w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 

2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku 

papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 212)[.]  <;> 

<19) małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – osoba będąca małżonkiem 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej nie ma małżonka – inna osoba wskazana przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 

Art. 6. 

1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 

i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: 

1)   pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów; 

2)   osobami wykonującymi pracę nakładczą; 

3)   członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, zwanymi 

dalej "członkami spółdzielni"; 

4)   osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo 

innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz osobami z nimi 

współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4; 

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

5a)   osobami współpracującymi z osobami fizycznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców; 

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 im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego; 

7b)   otrzymującymi stypendium doktoranckie doktorantami; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2186872:part=a1p1&full=1
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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)   (uchylony); 

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; 
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22)  członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji[.]  <;> 

<23) małżonkiem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.> 

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, a w przypadku 

przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług społecznych - centrum usług społecznych, opłaca składkę, regulują przepisy o 

pomocy społecznej. 

2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo 

zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości 

odpowiednio: 

1)   świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących na 

podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

2)   zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

- przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) 

odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę. 

2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 

albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z 

innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów lub jest 

ubezpieczona na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266). 

2c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli wypłaca osobie świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, może wystąpić do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki 

okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

2d. Sposób opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i 

wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, reguluje 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2269755&full=1
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ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 75). 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 

i rentowym, jeżeli są uczniami 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. 

4b. Uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają 

stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego 

dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty 

kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, nie podlegają 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, pod warunkiem że stypendium 

pobierane jest w związku z realizacją takiego szkolenia, stażu lub przygotowania 

zawodowego dorosłych, których obowiązek odbycia wynika z programu nauczania. 

4c. 
(1)

 Osoby określone w ust. 1 pkt 1 i 4, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym w części pobieranego dodatku, o którym mowa w art. 16j ust. 6 

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 514, 567 i 1291). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

Art. 9. 

1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 7b, 10, 20 i 21, spełniające jednocześnie 

warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych 

tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli 

umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w 

ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w 

stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, otrzymywania stypendium doktoranckiego, 

służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku 

socjalnego albo wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2446261&full=1
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górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie. Mogą one 

dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 

również z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a. 

1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, 

pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego lub 

wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w 

okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie w przeliczeniu na okres 

miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a, podlegają również obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1b i art. 

16 ust. 10a. 

1b. Jeżeli ubezpieczeni, o których mowa w ust. 1a, spełniają jednocześnie warunki do objęcia 

ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z więcej niż jednego innego 

tytułu, stosuje się do nich odpowiednio ust. 2. 

1c. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 8 i 10, spełniające jednocześnie 

warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania 

zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one 

jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów. 

1d. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3, spełniające jednocześnie warunki do 

objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania 

zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów. 

<1e. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 23, spełniająca jednocześnie warunki do 

objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania 

zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlega 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów.> 

2. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, jest objęta 

obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona 

jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i 
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rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł 

ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 2c i 7. 

2a. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 

działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej 

działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo 

innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów podstawa 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej 

podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której 

mowa w art. 18 ust. 8. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 4. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 

działalność, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 18a albo art. 18c, podlega obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2b. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 

działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej 

działalności, jeżeli z tytułu wykonywania pracy nakładczej podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek 

dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 18 ust. 8. Może 

ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 

również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 

18a albo art. 18c, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu 

tytułów. 

2c. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, której podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od określonej w art. 18 

ust. 4 pkt 5a, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym 

i rentowymi z innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa 

wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy, o której mowa w art. 

6 ust. 1 pkt 4, lub z innych tytułów osiąga kwotę określoną w art. 18 ust. 4 pkt 5a. 
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3. Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta obowiązkowo 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju 

działalności. 

4. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 22, mające ustalone prawo do emerytury 

lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

4a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, mające ustalone prawo do emerytury lub 

renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli 

równocześnie nie pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2c i 4b. 

4b. Osoby, o których mowa w ust. 4a, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym, jeżeli umowa agencyjna, umowa zlecenia lub inna umowa o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło, została zawarta z pracodawcą, z którym 

pozostają równocześnie w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują 

pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. 

4c. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, mające 

ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. 

5. Osoby, o których mowa w art. 6, niewymienione w ust. 4, 4a i 4c, mające ustalone prawo 

do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym. 

6. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, a także osoby 

przebywające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym albo odpowiednio ubezpieczeniu emerytalnemu, jeżeli nie mają 

ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek 

ubezpieczeń społecznych. 

6a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9, 9a, 9b, 11 i 12, obowiązkowo podlegają 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących 

obowiązek ubezpieczeń społecznych. 

6b. Pracownik, który łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodawcy 

udzielającego tego urlopu na zasadach określonych w art. 182
1e

 Kodeksu pracy, podlega 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z obu tytułów. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2407758&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389246:part=a182(1e)&full=1
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7. Duchowni spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają 

ubezpieczeniom z tytułu tej działalności. 

8. Osoby pozostające w stosunku służby, spełniające jednocześnie warunki do podlegania 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

2, 4-6 i 10, mogą być dobrowolnie objęte tymi ubezpieczeniami na swój wniosek. 

9. Członkowie rad nadzorczych spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniami 

emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlegają ubezpieczeniom również z tytułu 

pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. 

 

Art. 11. 

[1. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 6 ust. 1 

pkt 1, 3 i 12.] 

<1. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 6 

ust. 1 pkt 1, 3, 12 i 23.> 

2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte 

obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 

2, 4, 5, 7b, 8 i 10. 

Art. 13. 

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu 

podlegają osoby fizyczne w następujących okresach: 

1)   pracownicy - od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku; 

2)   osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy - od dnia oznaczonego w umowie 

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

2a)  (uchylony); 

3)   członkowie spółdzielni - od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz spółdzielni do 

dnia zakończenia jej wykonywania; 

4)    osoby prowadzące pozarolniczą działalność - od dnia rozpoczęcia wykonywania 

działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na 

który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców; 

5)    osoby współpracujące - od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej 

działalności, wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy zlecenia lub współpracy z 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2450184&full=1
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osobami fizycznymi wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców do dnia zakończenia tej współpracy; 

5a)  
(5)

 osoby świadczące pracę lub usługi w zamian za akcje obejmowane w prostej spółce 

akcyjnej - od dnia rozpoczęcia świadczenia tej pracy lub tych usług do dnia zakończenia 

ich świadczenia; 

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

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

dnia zaprzestania spełniania tych warunków; 

8)   osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - od dnia 

rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia zakończenia wykonywania tej pracy; 

9)   bezrobotni - od dnia nabycia prawa do zasiłku, świadczenia integracyjnego lub 

stypendium do dnia utraty prawa do nich; 

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

dnia utraty prawa do niego; 

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

dnia utraty prawa do niego; 

10)  duchowni - od dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystąpienia z tego stanu, a w 

przypadku alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów - 

od dnia ukończenia 25 lat; 

11)  żołnierze niezawodowi w służbie czynnej oraz osoby odbywające służbę zastępczą - od 

dnia powołania lub skierowania do tej służby do dnia zwolnienia z tej służby; 

12)   (uchylony); 

13)  osoby pozostające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński 

albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - od dnia spełnienia warunków, o 

których mowa w art. 9 ust. 6, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków; 

13a)  osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1 - od dnia określonego w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 36 ust. 15, jako dzień rozpoczęcia sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym oświadczenie 

zostało złożone, do dnia wskazanego w oświadczeniu jako dzień zakończenia 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2450184:part=a18u1&full=1
javascript:void(0)
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14)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 - od dnia nabycia prawa do świadczenia 

socjalnego, zasiłku socjalnego, wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia 

górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie do dnia utraty tego prawa; 

15)   pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - od dnia uzyskania statusu 

słuchacza do dnia utraty tego statusu; 

15a)   doktoranci - w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego; 

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

szkoleniowego do dnia utraty tego prawa; 

17)  członkowie rad nadzorczych - od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia 

zaprzestania pełnienia tej funkcji[.]  <;> 

<18) małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – od dnia objęcia urzędu przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do dnia upływu kadencji, na którą Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany, a w przypadku gdy dana osoba spełniła 

warunki określone w art. 4 pkt 19 w trakcie kadencji Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej albo przestała spełniać te warunki w trakcie kadencji Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej – od dnia rozpoczęcia spełniania warunków do dnia 

zakończenia ich spełniania.> 

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 im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, 

7a)   otrzymujących stypendium doktoranckie doktorantów, 

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)   (uchylony), 
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11)  osób odbywających służbę zastępczą, 

12)  członków rad nadzorczych 

- 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, 7a-9 i 11 oraz w ust. 1c, finansują w całości, z własnych 

środków, sami ubezpieczeni. 

3. Składki na ubezpieczenie wypadkowe osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3-10, osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, bezrobotnych 

pobierających stypendium oraz osób pobierających stypendium finansują w całości, z 

własnych środków, płatnicy składek. 

4. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe: 

1)   osób prowadzących pozarolniczą działalność, 

2)   osób, o których mowa w art. 7, 

finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni. 

5. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy niezawodowych pełniących 

czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką, są 

finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony 

Narodowej. 
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5a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe osób 

współpracujących finansuje w całości z własnych środków osoba prowadząca 

pozarolniczą działalność lub osoba fizyczna, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. 

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, a w przypadku ich 

przekształcenia w centra usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - centra 

usług społecznych. 

6a. (uchylony). 

6b. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających: 

1)   świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych, 

2)   zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

- finansuje w całości wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

8. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach 

wychowawczych, osób, o których mowa w art. 6a ust. 1, lub osób pobierających zasiłek 

macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne osób, o których mowa w art. 6b ust. 1, finansuje w całości 

budżet państwa za pośrednictwem Zakładu. 

9. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezrobotnych finansują w całości 

powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy. 

9a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających stypendium w okresie 

szkolenia, stażu i przygotowania zawodowego, kierowanych przez podmioty inne niż 

powiatowe urzędy pracy, finansują w całości, z własnych środków, podmioty kierujące. 

9b. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

9b, finansują w całości powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2450184:part=a18u1&full=1
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10. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób, o których mowa w art. 

6 ust. 1 pkt 10 podlegających obowiązkowo tym ubezpieczeniom, finansują:  

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

składki; 

2)   Fundusz Kościelny - w wysokości 100% składki za członków zakonów kontemplacyjnych 

klauzurowych, misjonarzy w okresach pracy na terenach misyjnych. 

10a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe duchownych, o których mowa w art. 9 

ust. 1a, finansuje Fundusz Kościelny, zgodnie z ust. 10 pkt 1, w części obliczonej od 

różnicy podstawy wymiaru składek określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5 i podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy. 

11. Składki na ubezpieczenia chorobowe, emerytalne i rentowe duchownych podlegających 

dobrowolnie tym ubezpieczeniom finansują w całości, z własnych środków, ubezpieczeni. 

12. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

20, finansuje w całości budżet państwa. 

<12a. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe osoby, o 

której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 23, finansowane są w całości przez Kancelarię 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.> 

13. (uchylony). 

14. (uchylony). 

Art. 18. 

1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych 

wymienionych w art. 6 ust. 1-3, 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. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2407758&full=1
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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 im. Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Lecha Kaczyńskiego - stanowi kwota stypendium, 

2b)   otrzymujących stypendium doktoranckie doktorantów - stanowi kwota stypendium 

doktoranckiego, 

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 wyjątkiem żołnierzy 

pełniących służbę kandydacką oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, 

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 niezawodowych pełniących służbę w ramach Narodowych Sił 

Rezerwowych lub pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie - kwota uposażenia 

z tytułu tej służby, 

5a)  duchownych - stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 

podstawie odrębnych przepisów, zwana dalej "kwotą minimalnego wynagrodzenia", z 

zastrzeżeniem ust. 9 i 10, 

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

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

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

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

10)  osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 22 - stanowi przychód 

- łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 
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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. z 2018 r. poz. 

885). 

5. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób rezygnujących z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeństwem stanowi kwota kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie ustalona według odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 9. 

5a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych stanowi odpowiednio kwota świadczenia pielęgnacyjnego albo 

specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

5b. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających 

na urlopie wychowawczym oraz osób, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1-4, stanowi 

kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do 

ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie 

art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 14 i 15. Składka w nowej 

wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. 

5c. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób wykonujących 

umowę uaktywniającą określoną w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d, ustala się na 

zasadach określonych dla zleceniobiorców. 

5d. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa 

w art. 6a ust. 1 pkt 5, stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2067829&full=1
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5e. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających 

zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów stanowi kwota zasiłku dla opiekuna. 

6. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających 

zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota 

tego zasiłku. 

7. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, oraz ubezpieczonych podlegających dobrowolnie tym 

ubezpieczeniom, o których mowa w art. 7, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa 

jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 3, 9 i 10. 

8. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 i 5a, 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. 

8a. W przypadku gdy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

stanowi zadeklarowana kwota, zadeklarowanie przez ubezpieczonego kwoty wyższej niż 

obowiązująca go najniższa podstawa wymiaru składek oznacza rezygnację z ustalenia 

podstawy wymiaru składek w kwocie najniższej i nie podlega korekcie przez 

ubezpieczonego za miesiąc, w którym zadeklarował wyższą kwotę podstawy wymiaru 

składek. 

<8b. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego, 

o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 23, stanowi kwota prognozowanego przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej 

podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok 

kalendarzowy, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 9 i 10. 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. 
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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 osób przebywających 

na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop 

wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

15. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa 

w art. 6a ust. 1 pkt 3, nie może być wyższa niż przeciętna miesięczna kwota stanowiąca 

podstawę wymiaru składek w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających okres 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i nie może być niższa niż 75% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133) 

 

Art. 52a. 

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla osób odbywających służbę zastępczą stanowi 

kwota świadczenia pieniężnego, określona w przepisach o służbie zastępczej, w miesiącu, w 

którym powstała niezdolność do pracy, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4. 
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<Art. 52b. 

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, o którym mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, stanowi kwota podstawy wymiaru składki, o której 

mowa w art. 18 ust. 8b tej ustawy.> 

 

 

U S T A W A    z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205) 

 

Art. 3. 

1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną 

powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 

1)   podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub 

poleceń przełożonych; 

2)   podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz 

pracodawcy, nawet bez polecenia; 

3)   w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą 

pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. 

2. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w 

ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: 

1)   w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że 

wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku 

z wykonywaniem powierzonych mu zadań; 

2)   podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; 

3)   przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje 

związkowe. 

3. Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 

zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia 

wypadkowego z danego tytułu podczas: 

1)   uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium 

sportowe; 
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2)   wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania 

kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 

3)   pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie; 

3a)  (uchylony); 

4)   odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania 

zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania 

tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania 

zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy 

urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania 

studiów podyplomowych; 

5)   wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 

rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w 

rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych 

spółdzielni; 

6)   wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia; 

6a)  wykonywania pracy 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. z 2019 r. poz. 409 i 

730); 

7)   współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia 

lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia; 

8)   wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności 

pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 

9)   wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu 

działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 

10)  wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z 

powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi; 

11)  odbywania służby zastępczej; 

12)   nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Lecha Kaczyńskiego przez słuchaczy pobierających stypendium; 
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12a)   kształcenia się w szkole doktorskiej przez doktorantów otrzymujących stypendium; 

13)  wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z 

pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej 

umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy; 

14)   (uchylony). 

4. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć 

w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. 

5. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie 

uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne 

uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a 

także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita 

lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub 

zniekształcenie ciała. 

6. Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego 

zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 

 

<Art. 3a. 

W przypadku małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 4 

pkt 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, za 

wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 

zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia 

wypadkowego.> 

Art. 5. 

1. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, o których mowa w art. 3 ust. 3, 

dokonuje w karcie wypadku: 

1)   podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do pobierających te stypendia; 

2)   podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do wykonujących tę 

pracę na podstawie skierowania do pracy; 

3)   Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów; 
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4)   pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż, przygotowanie 

zawodowe dorosłych, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie, lub 

jednostka, w której osoba pobierająca stypendium odbywa szkolenie - w stosunku do 

osoby pobierającej stypendium w okresie odbywania tego stażu, przygotowania 

zawodowego dorosłych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia na 

podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot 

kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych; 

5)   spółdzielnia produkcyjna, spółdzielnia kółek rolniczych - w stosunku do członków tych 

spółdzielni oraz innych osób traktowanych na równi z członkiem spółdzielni, w 

rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wykonujących pracę na rzecz 

tych spółdzielni; 

6)   podmiot, na którego rzecz wykonywana jest praca na podstawie umowy agencyjnej, 

umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 

cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - w stosunku do wykonujących te 

umowy; 

7)   osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia - w stosunku do współpracujących z tą osobą; 

8)   Zakład - w stosunku do prowadzących pozarolniczą działalność oraz współpracujących 

przy prowadzeniu takiej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń 

społecznych, a także w stosunku do wykonujących 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; 

9)   (uchylony); 

10)  właściwa zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna - w stosunku do duchownych; 

11)  pracodawca, u którego osoba odbywa służbę zastępczą - w stosunku do odbywających tę 

służbę; 

12)   Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Lecha Kaczyńskiego - w stosunku do słuchaczy tej szkoły pobierających stypendium; 

12a)   podmiot prowadzący szkołę doktorską - w stosunku do kształcących się w tej szkole 

doktorantów otrzymujących stypendium; 
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13)  pracodawca - w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, 

umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 

cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka 

została zawarta z pracodawcą, z którym osoby te pozostają w stosunku pracy; 

14)  podmiot, z którym została zawarta umowa agencyjna, umowa zlecenia lub umowa o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło - w stosunku do osób wykonujących umowę, 

jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym 

osoby te pozostają w stosunku pracy; 

15)   (uchylony). 

<1a. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w stosunku do małżonka 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, dokonuje w karcie 

wypadku Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.> 

2. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ ubezpieczony będący 

pracownikiem, a także stwierdzenie choroby zawodowej u pracownika następuje w trybie 

określonym przepisami Kodeksu pracy. 

[3. W sprawach zgłaszania i stwierdzania chorób zawodowych do ubezpieczonych 

wymienionych w art. 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. 

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

tryb uznawania zdarzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 3, za wypadek przy pracy, 

kwalifikację prawną zdarzenia, wzór karty wypadku i termin jej sporządzania, biorąc pod 

uwagę konieczność zapewnienia jednolitości obowiązujących rozwiązań dotyczących 

ustalania okoliczności i przyczyn tych wypadków.] 

<3. W sprawach zgłaszania i stwierdzania chorób zawodowych do ubezpieczonych 

wymienionych w art. 3 ust. 3 i art. 3a stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

pracy. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb uznawania zdarzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 3 i art. 3a, 

za wypadek przy pracy, kwalifikację prawną zdarzenia, wzór karty wypadku i 

termin jej sporządzania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitości 

obowiązujących rozwiązań dotyczących ustalania okoliczności i przyczyn tych 

wypadków.> 
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Art. 27. 

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy. 

 

<Art. 27a. 

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe opłacana za małżonka 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jest stała i wynosi 1%.> 

 

 

U S T A W A    z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1285 i 1292) 

 

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, 

ba)   pomocnikami rolnika 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 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 

162) lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

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, 
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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, 

i)  osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia; 

1a)   osoby, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców, oraz osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób, które zawiesiły 

wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców; 

2)    żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia 

wojskowe oraz pełniący terytorialną służbę wojskową, 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 

Służbie Ochrony Państwa; 

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 Służby Ochrony Państwa; 

10)  funkcjonariusze Straży Granicznej; 

10a)   funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej; 

11)   funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej; 

12)  funkcjonariusze Służby Więziennej; 

13)  funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej; 
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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; 

16a)   osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające; 

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 doktoranci niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1; 

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 im. Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Lecha Kaczyńskiego; 

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 
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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. poz. 514, z późn. zm.)
(20)

 

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 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; 

28b)  osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla opiekunów, 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 2021 r. 

poz. 1100), niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

31)  kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty; 

31a)  cywilne niewidome ofiary działań wojennych, niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

31b)   działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów 

politycznych niepodlegający ubezpieczeniu społecznemu w Rzeczypospolitej Polskej lub 

niepobierający emerytury lub renty; 
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32)  osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

32a)  osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu; 

33)  osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub 

prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 

z innego tytułu; 

34)  rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z 

mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35-37; 

35)  członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

36)  aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 

37)  osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne[.]  <;> 

<38) małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 4 pkt 19, 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.> 

2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej zwalnia z obowiązku ubezpieczenia 

zdrowotnego z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 17-20, 26-28b, 30 i 33. 

2a. Status członka rodziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z 

tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 17-20, 26, 27, 30 i 33. 

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

prawomocnym wyrokiem sądu. 

Art. 73. 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego: 

1)   uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, powstaje z dniem przyjęcia 

do szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli, a wygasa z dniem ukończenia szkoły lub 

zakładu kształcenia nauczycieli albo skreślenia z listy uczniów lub słuchaczy; 

2)   dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 18, przebywających w placówkach pełniących 

funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy 
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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, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w 

centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - przez centrum usług 

społecznych, 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 

albo centrum usług społecznych mogą 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) stwierdzą, 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 złożenia 

oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 

nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia, a wygasa 

z dniem ukończenia studiów lub kształcenia w szkole doktorskiej albo skreślenia z listy 

studentów lub listy doktorantów; 

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 wygaśnięcia, a w 
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odniesieniu do osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego z przyczyn, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 25 - obejmuje okres 

od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy do dnia przyznania prawa do zasiłku 

przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 

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

do dnia utraty prawa do zasiłku; 

10)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 28a, obejmuje okres od dnia przyznania 

świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku 

rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania do dnia utraty prawa 

do ich pobierania; 

10a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28b, obejmuje okres od dnia nabycia prawa do 

zasiłku dla opiekuna, nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1297) do dnia utraty prawa do jego 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 i 31b, powstaje z dniem złożenia Szefowi 

Urzędu 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; 
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14a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, powstaje z dniem złożenia w organie 

rentowym, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, oświadczenia o braku innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem 

zdrowotnym, a wygasa z dniem ustania tego warunku; 

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

wygasa z dniem zakończenia urlopu; 

15a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, powstaje z dniem objęcia 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w związku ze sprawowaniem osobistej opieki 

nad dzieckiem, a wygasa z dniem zakończenia sprawowania tej opieki; 

16)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, powstaje z dniem, w którym świadczenie 

alimentacyjne staje się wymagalne, a wygasa w dniu, w którym świadczenie to przestaje 

być wymagalne; 

17)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, powstaje z dniem powołania na członka 

rady nadzorczej, a wygasa w dniu zaprzestania pełnienia tej funkcji; 

17a)  ławników sądowych, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, powstaje z dniem wyboru 

na stanowisko ławnika sądowego, a wygasa z dniem upływu kadencji lub wcześniejszego 

wygaśnięcia mandatu; 

18)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, powstaje z dniem przyznania stypendium, a 

wygasa z dniem utraty prawa do jego pobierania; 

19)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 37, obejmuje okres od dnia przyznania prawa 

do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego do dnia utraty prawa do jego 

pobierania. 

<Art. 73a. 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

o którym mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, powstaje i wygasa w terminach określonych w art. 13 pkt 

18 tej ustawy.> 

Art. 75. 

1. Osoby pobierające emeryturę lub rentę lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające 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 
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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. 

1a. W przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z innego państwa 

członkowskiego bank kieruje do Funduszu zapytanie dotyczące podlegania przez tę osobę 

ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej. 

1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego 

następuje do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym bank otrzymał od 

Funduszu informację potwierdzającą podleganie danej osoby ubezpieczeniu zdrowotnemu 

w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu pobierania polskiej emerytury lub renty. 

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, uczelnie, podmioty 

prowadzące szkoły doktorskie, 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, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w 

centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
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realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - centrum usług 

społecznych, 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 im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 

Kaczyńskiego. 

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)    podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

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 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2466333:part=a7u1p1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2466333:part=a7u1p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2466333:part=a7u1p4&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2255696&full=1


- 48 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1465 i 

2020), ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1057) albo ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 818). 

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

ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w 

centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - centrum usług 

społecznych. 

11. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28-28b, 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, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy 

społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - centrum 

usług społecznych, realizujące indywidualny program zatrudnienia socjalnego lub 

indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub ośrodek pomocy społecznej, a w 

przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 

przez centrum usług społecznych - centrum usług społecznych, 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. 

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 i 31b, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

14a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych, w której zostało złożone oświadczenie, o którym 

mowa w art. 73 pkt 14a. 
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15. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego w 

imiennym raporcie miesięcznym kierowanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna. 

15a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 

16. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 34, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszają 

się same za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Osoby te są 

obowiązane niezwłocznie złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. 

17. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot, w którym działa rada nadzorcza. 

18. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. 

<19. Osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 38, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

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 35, 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 i pkt 1a, 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. z 2021 r. poz. 75 i 952), sprawujących 

opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej stanowi przychód, z 
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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 5-13, 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 specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na 

podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. 

5. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których 

mowa w ust. 1, nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy 

wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się 

ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 

6. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych 

niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków 

ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. 

7. Podstawę wymiaru składek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Więziennej 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; 

2a)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16a, jest kwota rodzicielskiego świadczenia 

uzupełniającego; 
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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; 

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, 31 i 3 lb, 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; 

9c)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28b, jest kwota odpowiadająca wysokości 

zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów; 
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10)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32 i 32a, jest kwota odpowiadająca wysokości 

specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych; 

11)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, jest kwota odpowiadająca kwocie 

faktycznie otrzymanych alimentów, nie wyższa jednak od wysokości specjalnego zasiłku 

opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych; 

12)  (uchylony); 

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

pobieranego stypendium[.] <;> 

<14) osoby, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 38, jest kwota podstawy wymiaru 

składki, o której mowa w art. 18 ust. 8b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych.> 

9. W przypadku przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury, renty lub zasiłków z 

ubezpieczenia społecznego albo świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny za 

okres, za który ubezpieczony pobierał świadczenie z innego właściwego organu 

emerytalnego lub rentowego, zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne 

świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy albo zasiłek przedemerytalny lub 

świadczenie przedemerytalne w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek 

dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 

zdrowotne odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia. 

10. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa w art. 

66 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 21, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami 

podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od 

przychodów osób duchownych, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku 

opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. 

11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, 

ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, uwzględniając 

sposób ustalenia podstaw wymiaru składki w przypadku nieterminowego ustalenia 

dochodu będącego podstawą wymiaru składki; 

2)   sposób dokonywania wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne przez rolników, 

uwzględniając konieczność identyfikacji rolnika dokonującego wpłat; 
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3)   sposób i tryb ustalania wysokości składki w przypadku zmian mających wpływ na 

podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, uwzględniając specyfikę działalności 

prowadzonej w zakresie działów specjalnych. 

 

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, a w 

przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 

przez centrum usług społecznych - centrum usług społecznych; 

6)    osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20, opłaca uczelnia lub podmiot prowadzący 

szkołę doktorską, w których osoby te odbywają kształcenie; 

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
(23)

 , opłaca właściwy urząd pracy; 

8)    osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, opłaca ośrodek pomocy społecznej, a w 

przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 

przez centrum usług społecznych - centrum usług społecznych; 

9)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28-28b, opłaca wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta; 
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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, a 

w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 

przez centrum usług społecznych - centrum usług społecznych, realizujące indywidualny 

program wychodzenia z bezdomności lub kierujące do uczestnictwa w zajęciach w 

centrum integracji społecznej lub ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku 

przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług społecznych - centrum usług społecznych, 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; 

12)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31 i 31b, opłaca Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych; 

13)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a-32a, opłaca Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych; 

13a)  osób zatrudnionych jako niania, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych - od 

podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

14)   osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za osoby 

pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę 

Polaka, opłaca uczelnia lub podmiot prowadzący szkołę doktorską, w których osoby te 

odbywają lub będą odbywać kształcenie; 

15)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, niekorzystających ze świadczenia 

określonego w art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury, opłaca Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury; 

16)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, oraz domowników rolników, 

którzy prowadzą działalność w zakresie działów specjalnych i dodatkowo w 

gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność wyłącznie w 

zakresie działów specjalnych i ich domowników oraz rolników prowadzących działalność 

w zakresie działów specjalnych i dodatkowo w gospodarstwie rolnym, w gospodarstwach 
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rolnych o powierzchni poniżej 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych 

dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, opłaca Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego[.]  <;> 

<17) osoby, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 38, opłaca w całości Kancelaria 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z budżetu państwa, z części której 

dysponentem jest Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.> 

[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.] 

<2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2–15 i pkt 17, 

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). 

2b. Z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i 

pkt 34, oraz domowników rolników, którzy prowadzą działalność w zakresie działów 

specjalnych i dodatkowo w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem rolników 

prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych i ich domowników 

oraz rolników prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych i dodatkowo w 

gospodarstwie rolnym, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje do 

Funduszu miesięcznie 155 167 tys. zł. Kwota przekazywana Funduszowi w danym 

miesiącu obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane od rolników na 

podstawie art. 84a w poprzednim miesiącu wraz z pobranymi odsetkami. 

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. 
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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 i ba, 

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. 

7. W celu opłacenia przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego składki zdrowotnej 

za pomocnika rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

rolnik jest obowiązany, bez uprzedniego wezwania, przekazać środki z tytułu tej składki 

za dany miesiąc w terminie do 15. dnia następnego miesiąca. 

 

 

U S T A W A    z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1282) 

Art. 37. 

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)    wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, 

urzędnicze, pomocnicze i obsługi; 

2)   minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na 

poszczególnych stanowiskach; 

3)   warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 3, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych 

stanowiskach; 

4)   warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 1, oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego; 

5)   maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego; 
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6)   wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3; 

7)   warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę; 

8)   warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania; 

9)   warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę 

lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów bierze pod uwagę w 

szczególności: 

1)   rodzaj realizowanych zadań i charakter czynności wykonywanych na poszczególnych 

stanowiskach; 

2)   potrzebę posiadania przez pracownika samorządowego umiejętności zawodowych i 

niezbędnego doświadczenia; 

3)   liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego. 

[3. Maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, nie może 

przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie 

budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej 

sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288).] 

<3. Maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, nie może 

przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie 

budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w 

państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1658), a minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% maksymalnego 

wynagrodzenia.> 

 

 

U S T A W A    z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) 

 

Art. 159. 

§ 1. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej pełnią swoje funkcje w Komisji niezależnie 

od swoich obowiązków służbowych. 

[§ 2. Osobom wchodzącym w skład Państwowej Komisji Wyborczej przysługuje 

wynagrodzenie miesięczne ustalane na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2403660&full=1


- 58 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z 

zastosowaniem mnożników: 

1)   dla przewodniczącego - 3,5; 

2)   dla zastępcy przewodniczącego - 3,2; 

3)   dla członków Komisji - 3,0.] 

<§ 2. Osobom wchodzącym w skład Państwowej Komisji Wyborczej przysługuje 

wynagrodzenie miesięczne ustalane na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do 

ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z 

zastosowaniem mnożników: 

1) dla przewodniczącego – 4,9; 

2) dla zastępcy przewodniczącego – 4,48; 

3) dla członków Komisji – 4,2.> 

§ 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2, przysługuje niezależnie od uposażenia lub 

wynagrodzenia wypłacanego z innego tytułu. 

 

Art. 166. 

§ 1. Komisarz wyborczy jest pełnomocnikiem Państwowej Komisji Wyborczej wyznaczonym 

na obszar stanowiący województwo lub część jednego województwa. 

§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza określa właściwość rzeczową komisarzy wyborczych, w 

tym w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim, z 

uwzględnieniem zadań związanych z wyborami do organów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz zadań, o których mowa w art. 167 § 1 pkt 8 i 9, a także właściwość 

terytorialną komisarzy wyborczych i ich siedzibę. 

§ 3. Komisarzy wyborczych w liczbie 100, z uwzględnieniem § 2, powołuje na okres 5 lat 

Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

spośród osób mających wykształcenie wyższe prawnicze oraz dających rękojmię 

należytego pełnienia tej funkcji. Ta sama osoba może być ponownie powołana na 

stanowisko komisarza. 

§ 3a. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do kandydatów na komisarzy wyborczych, 

wskazanych w trybie, o którym mowa w § 3, Państwowa Komisja Wyborcza 

niezwłocznie informuje o tym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który 

wskazuje nowych kandydatów. 



- 59 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

§ 4. Komisarz wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności 

publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Komisarzem wyborczym nie może 

być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

§ 5. Nie mogą być komisarzami wyborczymi kandydaci w wyborach, pełnomocnicy 

wyborczy, pełnomocnicy finansowi, mężowie zaufania, urzędnicy wyborczy, członkowie 

komisji wyborczej, z zastrzeżeniem art. 153 § 1a. 

§ 6. [Komisarzom wyborczym przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 

wynagrodzenia członka Państwowej Komisji Wyborczej, z zastrzeżeniem § 10.] 

<Komisarzom wyborczym przysługuje wynagrodzenie miesięczne ustalane na 

podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z zastosowaniem mnożnika 3,45, z 

zastrzeżeniem § 10.> 

 Przepis art. 159 § 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 7. Funkcja komisarza wyborczego wygasa w przypadku: 

1)   zrzeczenia się funkcji; 

2)   śmierci; 

3)    podpisania zgody na zgłoszenie do komisji wyborczej, kandydowanie w wyborach bądź 

objęcia funkcji pełnomocnika wyborczego, pełnomocnika finansowego, męża zaufania, 

urzędnika wyborczego; 

4)    o którym mowa w § 4; 

5)   odwołania. 

§ 8. Państwowa Komisja Wyborcza odwołuje komisarza wyborczego przed upływem okresu, 

na jaki został powołany, w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania 

obowiązków komisarza wyborczego. 

§ 9. W przypadkach, o których mowa w § 7 i 8, powołanie komisarza wyborczego następuje 

w trybie i na zasadach określonych w § 3. 

§ 10. W razie czasowej niemożności pełnienia funkcji przez komisarza wyborczego 

Państwowa Komisja Wyborcza może powierzyć pełnienie tej funkcji, na ten okres, 

innemu komisarzowi wyborczemu lub innej osobie zapewniającej rzetelne wykonanie 

czynności wyborczych. Za okres czasowej niemożności pełnienia funkcji komisarzowi 

wyborczemu wynagrodzenie nie przysługuje. 

 


