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Warszawa, dnia 13 listopada 2016 r.  

Warsztaty - wprowadzenie do tematu  

„Gwarancje konstytucyjne zabezpieczenia społecznego. System ubezpieczenia 

społecznego w Polsce - ogólna charakterystyka. Źródła prawa. Ubezpieczenia 

społeczne a ubezpieczenia gospodarcze. Organizacja funduszy ubezpieczeń 

społecznych. Finansowanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zasady 

podlegania ubezpieczeniom społecznym.  Zakres obowiązku ubezpieczenia 

społecznego - ustawowe tytuły. Zbieg różnych tytułów obowiązkowego 

ubezpieczenia. Dobrowolne ubezpieczenie społeczne. Pojęcie płatnika i 

ubezpieczonego.  Składka na ubezpieczenie społeczne - konstrukcja, wysokość, 

podział składki. Podstawa wymiaru składki. Zasady i tryb opłacania składek z 

uwzględnieniem ustawowo dopuszczalnych odstępstw od reguł powszechnie 

obowiązujących. Ulgi w spłacie należności z tytułu składek - umorzenie 

należności, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty. Skutki 

nieterminowego opłacania składek, w tym odpowiedzialność karna. Roczna 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Nienależnie 

opłacone składki. Przedawnienie należności z tytułu składek. Odpowiedzialność 

osób trzecich za zobowiązania wynikające z nieopłaconych składek”. 

1. Gwarancje konstytucyjne zabezpieczenia społecznego. 

Art. 67. Konstytucji RP - Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie 

niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu 

wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. 

Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków 

utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa 

ustawa. 
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„Najważniejszą formą prawa obywatela do zabezpieczenia społecznego są zdaniem 

Trybunału Konstytucyjnego, oparte na zasadach powszechności o wzajemności, 

ubezpieczenia społeczne, polegające na obowiązku płacenia składek i na 

roszczeniowym charakterze otrzymywanych świadczeń, których wysokość związana 

jest z długością okresu ubezpieczenia. (…) Z samego prawa sformułowanego w art. 67 

ust. 1 Konstytucji nie można wyprowadzić żadnego wzorca systemu ubezpieczeń 

społecznych (…). Nie można z niego wyprowadzić też prawa do jakiegokolwiek 

konkretnego świadczenia” – tak B. Banaszak w Komentarzu do Konstytucji RP, W-

wa 2009, Wyd. CH Beck.  

2. System ubezpieczenia społecznego w Polsce - ogólna charakterystyka.  

Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma systemu zabezpieczenia 

społecznego, która wprowadziła ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowego, 

wypadkowe, a zatem związane z wystąpieniem określonego ryzyka 

ubezpieczeniowego. Ubezpieczenia wskazane powyżej w przeważającej większości 

mają charakter obowiązkowy, co wiąże się z opłacaniem składek na te ubezpieczenia. 

„Równe traktowanie ubezpieczonych nie oznacza „jednakowości” stosunków 

ubezpieczenia społecznego wszystkich ubezpieczonych i każdego z nich. Tytuł 

ubezpieczenia jest jednym z usprawiedliwionych kryteriów dyferencjacji sytuacji 

ubezpieczonych, akceptowanym zarówno przez doktrynę jak i orzecznictwo. (…) 

Oznacza to, że zasady nabywania prawa do świadczeń przez ubezpieczonych 

będących pracownikami mogą być ukształtowane inaczej niż ubezpieczonych z 

innych tytułów, w tym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

nakładczą” – tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z 8 lutego 2006 r. (III UZP 

3/2005). 

3. Źródła prawa.  

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 963). 

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

372).  
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Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1242). 

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1793). 

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 887).  

Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 277). 

4. Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze. 

Ubezpieczenia społeczne mają charakter obowiązkowy, związane są z wykonywaniem 

pracy bądź usług, mają charakter publicznoprawny.  

Ubezpieczenia gospodarcze mają przeważnie charakter dobrowolny, dotyczą 

ubezpieczenia osób i mienia, uregulowane są przede wszystkim w Kodeksie 

cywilnym. Składka nie jest zależna od świadczenia pracy bądź usług.  

5. Organizacja funduszy ubezpieczeń społecznych 

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym, 

powołanym w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.  Dysponentem 

FUS jest Zakład. 

Przychody FUS pochodzą przede wszystkim ze składek na ubezpieczenia społeczne, 

niepodlegających przekazaniu na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.  

W ramach FUS wyodrębnia się fundusze: 

1)     emerytalny, z którego są finansowane wypłaty emerytur 

2)     rentowy, z którego są finansowane: 

a) wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, 

dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych, 



4 

 

b)     wypłaty emerytur przyznanych z urzędu zamiast rent z tytułu niezdolności do 

pracy osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., które nie mają okresu 

składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i co 

najmniej 25 lat dla mężczyzn, 

c) wypłaty zasiłków pogrzebowych, 

d) świadczenia zlecone Zakładowi do wypłaty podlegające finansowaniu z budżetu 

państwa, a także 

e) wydatki na prewencję rentową; 

3) chorobowy, z którego finansowane są świadczenia określone w odrębnych 

przepisach; 

4)     wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia określone w odrębnych 

przepisach, a także koszty prewencji wypadkowej określone w odrębnych przepisach; 

5)     rezerwowy tworzony dla ubezpieczeń rentowych, chorobowego i wypadkowego. 

Fundusz Rezerwy Demograficznej: 

„FRD został utworzony w 2002 r. jako państwowy rezerwowy fundusz emerytalny 

mający zabezpieczać stabilność systemu emerytalnego i łagodzić problemy związane 

ze starzeniem się społeczeństwa. Środki gromadzono w FRD bez możliwości 

wykorzystania przed końcem 2009 r. W założeniach FRD miał być wykorzystany 

dopiero wtedy, gdy mniej osób będzie pracowało i płaciło składki, a więcej będzie 

pobierało świadczenia. W praktyce w 2010 r. i następnie w 2011 r., 2012 r. i 2013 r. 

środki z FRD zostały przesunięte do FUS na bieżącą wypłatę emerytur” autor: 

Wojciech Zgliczyński.
1
 

6. Finansowanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

Przychody FUS pochodzą przede wszystkim z: 

1) ze składek na ubezpieczenia społeczne, niepodlegających przekazaniu na 

rzecz otwartych funduszy emerytalnych; 

                                              
1
 ttp://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=E2FA1B9B437093E8C1257A5C00216CB1&litera=F 
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2) z wpłat z budżetu państwa oraz z innych instytucji, przekazanych na 

świadczenia, których wypłatę zlecono Zakładowi, z wyjątkiem 

świadczeń finansowanych z odrębnych rozdziałów budżetowych oraz 

wpłat z instytucji zagranicznych; 

3) z odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec FUS; 

4) ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wraz z odsetkami; 

5) z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 24 ust. 1a (w razie 

nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości Zakład 

może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 

100% nieopłaconych składek) i z opłaty prolongacyjnej (ze względów 

gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie 

Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności 

z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając 

możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń 

społecznych). 

7. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Zakres obowiązku 

ubezpieczenia społecznego - ustawowe tytuły. Zbieg różnych tytułów 

obowiązkowego ubezpieczenia. Dobrowolne ubezpieczenie społeczne. 

Pojęcie płatnika i ubezpieczonego.   

1) ubezpieczeni - osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń 

społecznych,  

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)     ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia 

społeczne, 
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c)     osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób 

współpracujących przy prowadzeniu tej działalności, 

3) składki - składki na ubezpieczenia społeczne 

4) zasiłki - zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz 

ubezpieczenia wypadkowego; 

5) deklaracja rozliczeniowa - zestawienie informacji o należnych składkach na 

fundusze, na które składki pobiera Zakład, kwot rozliczanych w ciężar składek oraz 

kwot należnych do zapłaty; 

6) imienny raport miesięczny - informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom 

społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc 

kalendarzowy; 

7) konto ubezpieczonego - konto, na którym ewidencjonowane są składki oraz 

informacje dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego; 

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; 

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby 

fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są, między innymi: 

1) pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów; 

2) osobami wykonującymi pracę nakładczą; 

3) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek 

rolniczych,  

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, 

oraz osobami z nimi współpracującymi - nie podlegają obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami 
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gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub 

studentami, do ukończenia 26 lat. 

5) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z 

nimi współpracującymi; 

6) osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub 

pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku 

macierzyńskiego.  

7) członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej 

funkcji. 

Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 

przysługuje osobom, które nie spełniają warunków do objęcia tymi 

ubezpieczeniami obowiązkowo. 

Za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie 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 zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub 

jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym 

pozostaje w stosunku pracy. 

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się między innymi: 

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych; 

2) twórcę i artystę; 

3)     osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, z której przychody są przychodami z działalności 

gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

4)     wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 

wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; 
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Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz 

zleceniobiorcami, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i 

dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, 

jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy 

prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy 

zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu 

przygotowania zawodowego. 

Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10, 18a, 20 i 21, a zatem przede 

wszystkim pracownicy, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane 

ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. Mogą one dobrowolnie, na swój 

wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych 

tytułów.  Jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z tytułu między innymi stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od 

kwoty minimalnego wynagrodzenia, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z innych tytułów. 

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 (m.in. 

zlecenie, działalność gospodarcza), jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego 

tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, 

być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich 

lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń, z zastrzeżeniem: 

zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

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 zlecenia 

lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Zleceniobiorca prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, podlega 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, 
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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 (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 

przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek). Może 

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

rentowymi również z tytułu umowy zlecenia. Zleceniobiorca prowadzący jednocześnie 

pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 18a (30% minimalnego 

wynagrodzenia), podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z 

obu tytułów, z zastrzeżeniem: zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, 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 zlecenia lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. 

Członkowie rad nadzorczych spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniami 

emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlegają ubezpieczeniom również  

z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. 

Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta 

obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego 

przez siebie rodzaju działalności. 

Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 6 

ust. 1 pkt 1, 3 i 12, a zatem przede wszystkim pracownicy. Dobrowolnie 

ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8  
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i 10, a zatem przede wszystkim zleceniobiorcy i osoby prowadzące działalność 

gospodarczą.    

Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

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; 

3)     osoby prowadzące pozarolniczą działalność - od dnia rozpoczęcia wykonywania 

działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem 

okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; 

4) osoby współpracujące - od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu 

pozarolniczej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy zlecenia 

do dnia zakończenia tej współpracy; 

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

dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji. 

Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym 

następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie 

wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Objęcie 

dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku 

tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie 

dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.  

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe, ustają: 

1) od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej 

jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony; 
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2)     od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie 

składki należnej na to ubezpieczenie - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą 

działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych oraz osób objętych 

dobrowolnym ubezpieczeniem; w uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek 

ubezpieczonego, może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie. 

3) od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom. 

Za okres opłacania składek uważa się także okres pobierania wynagrodzenia za czas 

niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą 

zakaźną oraz zasiłków. 

8. Składka na ubezpieczenie społeczne - konstrukcja, wysokość, podział 

składki. Podstawa wymiaru składki. Zasady i tryb opłacania składek z 

uwzględnieniem ustawowo dopuszczalnych odstępstw od reguł 

powszechnie obowiązujących. Roczna podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone 

są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. 

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla 

poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń 

zawodowych i skutków tych zagrożeń. 

Składki na ubezpieczenia emerytalne między innymi:  

1) pracowników, 

2) zleceniobiorców, 

- finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy 

składek. 

Składki na ubezpieczenia rentowe między innymi pracowników, finansują  

z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w 

wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek. 
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Składki na ubezpieczenie chorobowe podlegających temu ubezpieczeniu osób, między 

innymi pracowników i zleceniobiorców, finansują w całości, z własnych środków, 

sami ubezpieczeni. 

Składki na ubezpieczenie wypadkowe finansują w całości, z własnych środków, 

płatnicy składek. 

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe osób 

prowadzących pozarolniczą działalność finansują w całości, z własnych środków, sami 

ubezpieczeni. 

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe osób 

współpracujących finansuje w całości z własnych środków osoba prowadząca 

pozarolniczą działalność. 

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za 

pracowników obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do Zakładu w całości 

płatnicy składek. Płatnicy składek obliczają części składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe oraz chorobowe finansowane przez ubezpieczonych i po 

potrąceniu ich ze środków ubezpieczonych przekazują do Zakładu. 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe między 

innymi pracowników stanowi przychód, w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców 

ustala się jak dla pracowników, 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. 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

ubezpieczonych prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana 

kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru 
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składek, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości 

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

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych 

prowadzących działalność gospodarczą, w okresie pierwszych 24 miesięcy 

kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 

stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia. Przepisy te nie mają zastosowania do osób, które: 

1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem 

rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą 

działalność; 

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego 

przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim 

roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego 

stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności 

gospodarczej. 

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób 

(pracowników i prowadzących działalność gospodarczą), w danym roku 

kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 

trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 

w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Od nadwyżki ponad tę kwotę 

nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie 

wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i 

ubezpieczenia rentowe. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 

chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się ograniczenia podstawy 

wymiaru składek. 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu 

chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. 
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Stopy procentowe składek wynoszą: 

1) 19,52% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie emerytalne, 

2) 8,00% podstawy wymiaru - na ubezpieczenia rentowe; 

3) 2,45% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie chorobowe; 

4)  od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie wypadkowe. 

W przypadku: 

1) odprowadzania składki do otwartego funduszu emerytalnego część składki na 

ubezpieczenie emerytalne wynosząca: 

a) 2,92% podstawy wymiaru składki jest odprowadzana przez Zakład do wybranego 

przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego, 

b) 4,38% podstawy wymiaru składki jest ewidencjonowana przez Zakład na 

subkoncie.  

Płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy 

obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne  

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne 

raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż: 

1)     do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę 

wyłącznie za siebie; 

2)     do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych; 

3) do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników. 

Składki opłaca się na wskazane przez Zakład rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, 

w podziale na: 

1) ubezpieczenia społeczne; 

2) ubezpieczenie zdrowotne; 
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3) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

4)   Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek w formie 

bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub 

obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej. Płatnik składek 

będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej może opłacać należności z tytułu składek również w formie 

przekazu pocztowego lub w formie przekazu pieniężnego za pośrednictwem instytucji 

płatniczej lub biura usług płatniczych.  

Brak możliwości zidentyfikowania wpłaty nie obciąża Zakładu. Instytucje 

obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne są zobowiązane do 

niezwłocznego transferu za pośrednictwem międzybankowego systemu rozliczeń 

elektronicznych. 

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się za pracownika, który 

spełnia łącznie następujące warunki: 

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.; 

2) wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o 

których mowa w ustawie z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. 

Obowiązek opłacania składek na FEP za pracownika powstaje z dniem rozpoczęcia 

wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym 

charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac. Stopa składki na 

FEP wynosi 1,5 % podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru składki na FEP stanowi 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

Zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących 

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszących w 

przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, 

opłacają: 

1) pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby między innymi: 
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a) pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym, 

b)     wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo 

innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za 

osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób świadczących pracę na podstawie 

umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3  

2) inne niż wymienione osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym 

lub zaopatrzeniu emerytalnemu.  

Składki na FP opłaca się na zasadach i w terminach jak dla składek na ZUS. 

Stopa procentowa składki wynosi 2,45% podstawy wymiaru i składka jest 

finansowana w całości ze środków płatnika. Ustala się ją od kwot będących 

podstawą wymiaru składek na ZUS. Oblicza się ją od sumy podstaw wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wszystkich ubezpieczonych.  

Zgodnie z ustawą z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy, składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych obciążają pracodawców. Składkę na Fundusz ustala się od wypłat 

stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez 

stosowania ograniczenia. Składka wynosi 0,10% podstawy wymiaru, jak przy 

składkach na Fundusz Pracy, jednakże bez limitu minimalnego wynagrodzenia. 

Poboru składek na Fundusz dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresach 

miesięcznych, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne.  

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonymi są, między innymi: 

1) osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA), zamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA), studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy 

studiują w Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie rodzin osób, o których mowa 
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wcześniej zamieszkujący na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA), jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego. 

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:  

1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub 

ubezpieczeniem społecznym rolników, które są, między innymi:  

a) pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,  

b) rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników,  

c)     osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi 

współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

d) osobami wykonującymi pracę nakładczą,  

e)     osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy 

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi. 

Pozostałe osoby mogą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego dobrowolnie, przez 

zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić 

do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Podobny obowiązek ma osoba 

ubezpieczona w NFZ dobrowolnie.  

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru składki. 

Składka jest miesięczna i niepodzielna.  

Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się 

przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe tych osób, z zastrzeżeniami.  Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie 

zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą, stanowi zadeklarowana 
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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. 

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty 

składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez 

ubezpieczonych niebędących płatnikami składek. Składkę zdrowotna opłaca z 

własnych środków ubezpieczony, a w przypadku pracowników składka jest częściowo 

finansowana z podatku dochodowego. Zasady rozliczenia i opłacania składki są takie 

jak w przypadku składek na ZUS.  

9. Ulgi w spłacie należności z tytułu składek - umorzenie należności, 

odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty. Skutki nieterminowego 

opłacania składek, w tym odpowiedzialność karna. Nienależnie opłacone 

składki. Przedawnienie należności z tytułu składek. Odpowiedzialność osób 

trzecich za zobowiązania wynikające z nieopłaconych składek. 

Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za 

zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Ordynacja podatkowa. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 

przekraczałaby 6,60 zł. 

W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości Zakład 

może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100% 

nieopłaconych składek.  

Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od 

dnia, w którym stały się wymagalne. 

Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od 

dnia zawarcia umowy prolongacyjnej do dnia terminu płatności odroczonej należności 

z tytułu składek lub ostatniej raty.  
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Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności 

zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został 

zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego. 

W przypadku wydania przez Zakład decyzji ustalającej obowiązek podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania 

składek na te ubezpieczenia, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia 

wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna. 

Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia 

uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo 

zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w 

którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy. 

Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na 

poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet 

przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek. 

Po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, płatnik składek może złożyć 

wniosek o ich zwrot. 

Nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia: 

1) otrzymania zawiadomienia,  

2) opłacenia składek, w przypadku braku zawiadomienia. 

Dla zabezpieczenia należności z tytułu składek Zakładowi przysługuje hipoteka 

przymusowa na wszystkich nieruchomościach dłużnika. 

Należności z tytułu składek są zabezpieczone ustawowym prawem zastawu na 

wszystkich będących własnością dłużnika oraz stanowiących współwłasność łączną 

dłużnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach 

majątkowych. 

Należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez 

Zakład. Należności z tytułu składek mogą być umarzane tylko w przypadku ich 

całkowitej nieściągalności. Całkowita nieściągalność zachodzi między innymi, gdy: 
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1)     dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości 

niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił 

przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 

kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest 

następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na 

osoby trzecie; 

2)     nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku 

majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, 

możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; 

3)     naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z 

którego można prowadzić egzekucję; 

4)     jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot 

przekraczających wydatki egzekucyjne. 

Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących 

równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych 

przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności. 

Umorzenie składek powoduje także umorzenie odsetek za zwłokę, kosztów 

upomnienia i dodatkowej opłaty. 

Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na 

uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności 

należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając 

możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.  

Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności 

na raty następuje w formie umowy. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza 

się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o 

udzielenie tych ulg. W przypadkach wskazanych powyżej Zakład ustala opłatę 

prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w ustawie - Ordynacja 

podatkowa dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Do składek 
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finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek nie stosuje 

się możliwości umorzenia składek. 

Do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji 

podatkowej w zakresie odpowiedzialności spadkobierców i osób trzecich za 

zapłatę składek. 

Odpowiedzialność za wykroczenia i karna: 

Kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika, 

między innymi: 

1)    nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w 

przewidzianym przepisami terminie, 

2)     nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo 

udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia, 

3) udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, 

4)     nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i 

zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłaca je nienależnie, 

5) nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą 

świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 

6) nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych 

raportów miesięcznych w przewidzianym terminie 

- podlega karze grzywny do 5000 złotych. 

Zgodnie z art. 218 §1a i art. 219 Kodeksu karnego:     

1) Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające 

ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

2) Kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie zgłaszając, 

nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszając 
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nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat 2. 

 

10.  KAZUSY 

1) Osoba X prowadząca działalność gospodarczą zawarła ze swoim 

małżonkiem Y umowę o pracę. Małżonkowie pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym. Czy małżonek Y będzie podlegał 

obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę 

czy jako osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej, mimo zawarcia umowy o pracę? 

2) Osoba X prowadząca działalność gospodarczą w postaci kancelarii 

adwokackiej zawarła umowę współpracy i obsługi prawnej części 

klientów innej kancelarii adwokackiej. Czy umowa współpracy będzie 

stanowiła dodatkowy tytułu do ubezpieczeń społecznych, biorąc pod 

uwagę tożsamość umowy z przedmiotem działalności gospodarczej 

osoby X? 

3) Osoba X jest zatrudniona w firmie Y na podstawie umowy o pracę za 

wynagrodzeniem wynoszących 2000 zł brutto. Osoba X zawarła  

z firmą Z umowę zlecenia za wynagrodzeniem wynoszącym 1400 zł 

brutto. Czy umowa zlecenia będzie dodatkowym tytułem do 

obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, czy tylko umowa o pracę  

z uwagi na wysokość wynagrodzenia przekraczającego minimalne 

wynagrodzenie za pracę?  

4) Osoba X prowadzi działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników. 

Zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych, w tym dobrowolnego 

ubezpieczenia chorobowego, jednakże składkę należną za październik 

2016 r. opłaciła dopiero w dniu 14 listopada 2016 r. Czy składa została 

zapłacona w terminie, czy biorąc pod uwagę fakt, nie zatrudniania 
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pracowników, po terminie, skutkując ustaniem ubezpieczenia 

chorobowego od 1 października 2016 r.? 

Adwokat Katarzyna Tryniszewska 

  

 

 

 


