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Warsztaty - wprowadzenie do tematu  

„Zasady zgłaszania danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapisy na 

kontach ubezpieczonego i płatnika składek. Warunki nabycia prawa do 

świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Wymiar świadczeń. Zasady wypłaty 

świadczeń, w tym podstawy do zawieszenia, ograniczenia i wstrzymania 

świadczeń. Zbieg prawa do świadczeń ubezpieczeniowych z różnych tytułów. 

Potrącenia i egzekucje ze świadczeń. Przedawnienie prawa do świadczeń. 

Ustawowe podstawy pozbawienia prawa do świadczeń. Świadczenia nienależne 

oraz obowiązek ich zwrotu - tryb i zakres.  

Ubezpieczenie zdrowotne. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. 

Zakres podmiotowy uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. 

Organizacja ubezpieczeń zdrowotnych. Wysokość składki oraz podstawa 

wymiaru. 

Ubezpieczenie  chorobowe. Zakres podmiotowy i katalog świadczeń. 

Wynagrodzenie za okres choroby a zasiłek chorobowy. Świadczenie 

rehabilitacyjne. Zasiłek wyrównawczy. Zasiłek macierzyński oraz opiekuńczy. 

Podstawa wymiaru zasiłków dla różnych kategorii ubezpieczonych. 

Ubezpieczenie wypadkowe. Zakres podmiotowy uprawnionych do świadczeń  

z tego ubezpieczenia. Definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Ocena 

charakteru zdarzenia z punktu widzenia przesłanek ustawowych uznania za 

wypadek przy pracy. Zasady ustalania prawa do świadczeń. Zbieg prawa do 

świadczeń. Wyłączenie prawa do świadczeń. Jednorazowe odszkodowanie jako 
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świadczenie o charakterze szczególnym. Renta z tytułu niezdolności do pracy 

zaistniałej na skutek wypadku”. 

I. Zasady zgłaszania danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapisy na 

kontach ubezpieczonego i płatnika składek. Warunki nabycia prawa do 

świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Wymiar świadczeń. Zasady wypłaty 

świadczeń, w tym podstawy do zawieszenia, ograniczenia i wstrzymania 

świadczeń. Zbieg prawa do świadczeń ubezpieczeniowych z różnych tytułów. 

Potrącenia i egzekucje ze świadczeń. Przedawnienie prawa do świadczeń. 

Ustawowe podstawy pozbawienia prawa do świadczeń. Świadczenia nienależne 

oraz obowiązek ich zwrotu - tryb i zakres.  

Zgodnie z art. 25 ust. 5 i art. 28 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie między 

innymi, zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów  

o systemie ubezpieczeń społecznych. CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we 

wniosku o wpis do CEIDG niezbędne dla zgłoszenia płatnika składek albo ich zmiany 

w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, za pośrednictwem 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub innych środków 

komunikacji elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym 

następującym po dokonaniu wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadanym numerze 

identyfikacji podatkowej (NIP) do: 

1) Głównego Urzędu Statystycznego, 

2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego 

- wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze NIP. 

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – art. 83d, 

art. 33 – 50, art. 85: 

Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku 



3 

 

podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych 

oraz podstawy wymiaru tych składek. Interpretacje indywidualne wraz  

z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących 

wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Zakład 

niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Definicje: 

Zasiłki - zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz 

ubezpieczenia wypadkowego; 

Deklaracja rozliczeniowa - zestawienie informacji o należnych składkach na 

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

kwot należnych do zapłaty; 

Imienny raport miesięczny - informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom 

społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc 

kalendarzowy; 

Konto ubezpieczonego - konto, na którym ewidencjonowane są składki oraz 

informacje dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego; 

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; 

ZUS prowadzi: 

1) konta ubezpieczonych, z których każde jest oznaczone numerem PESEL; 

2)     konta płatników składek oznaczone numerem NIP, a w przypadku gdy płatnik 

składek nie posiada numeru NIP, do czasu jego uzyskania - numerem z krajowego 

rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, a jeżeli nie posiada 

również tego numeru - numerem PESEL lub serią i numerem dowodu osobistego albo 

paszportu; 
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3) Centralny Rejestr Ubezpieczonych; 

4) Centralny Rejestr Płatników Składek; 

5) Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych; 

Informacje zawarte na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika składek 

prowadzonych w formie elektronicznej, które przekazane zostały w postaci dokumentu 

pisemnego albo elektronicznego, są środkiem dowodowym w postępowaniu 

administracyjnym i sądowym z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 

podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.  Zgłoszeń dokonuje się w 

terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Osoby, które są 

obejmowane ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności, zgłaszają 

wniosek o objęcie ich ubezpieczeniem w terminie przez nie wybranym. Prawdziwość 

danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoba zgłaszana 

potwierdza własnoręcznym podpisem.  Zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych według 

ustalonego wzoru albo w formie dokumentu elektronicznego z oprogramowania albo 

w formie wydruku z tego oprogramowania dokonuje się w jednostce organizacyjnej 

Zakładu. Na podstawie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zakładane 

jest konto.  

Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega 

wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest 

zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu 

O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniach płatnik 

składek zawiadamia Zakład w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia 

nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu 

nieprawidłowości przez Zakład. 

O zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu dotyczących tytułu 

ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, płatnik 

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

dane. 

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania działalności 

gospodarczej przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jest 

dobrowolne. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności 

gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.  Zawieszenie 

wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń 

społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności 

gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności 

gospodarczej.   Za okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej 

przedsiębiorca będący płatnikiem składek wyłącznie za siebie nie ma obowiązku 

składania deklaracji rozliczeniowej oraz opłacania składek na ubezpieczenia 

społeczne przewidzianych w ustawie. Wznowienie wykonywania działalności 

gospodarczej nie wymaga ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia. 

Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej 

wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek 

podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i 

zewidencjonowaniu na subkoncie: 

1) należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek; 

2) wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. 

Jeżeli ubezpieczony niebędący płatnikiem składek w ciągu 3 miesięcy od upływu 

terminu opłacenia składki stwierdzi, że składka ta nie została opłacona, może zwrócić 

się do Zakładu o udzielenie informacji, czy Zakład podjął działania zmierzające do jej  

Płatnik składek przekazuje do Zakładu imienne raporty miesięczne, po upływie 

każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek. 

Imienny raport miesięczny zawiera również datę sporządzenia raportu miesięcznego, 

podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej. 
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Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący w 

formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje, jeżeli 

zachodzi konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości: 

1) przez płatnika składek we własnym zakresie; 

2) przez Zakład. 

Jeżeli konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym jest 

wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w drodze: 

1) decyzji - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później 

niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji; 

2) kontroli - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później 

niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 

Informacje zawarte w raportach płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu w 

podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego 

roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu 

elektronicznego - w celu ich weryfikacji. Informacje te płatnik składek jest 

obowiązany przekazać na żądanie ubezpieczonego - nie częściej niż raz na miesiąc - 

za miesiąc poprzedni. 

Płatnicy składek są zobowiązani do złożenia druku - zgłoszenie płatnika składek 

w Zakładzie w terminie 7 dni od: 

1) daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego 

uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej 

osoby; 

2) daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla 

ubezpieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne 

ubezpieczenia, albo na ubezpieczenia osób z nimi współpracujących. 

Utworzenie konta płatnika składek następuje po automatycznym zamieszczeniu za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego w Centralnym Rejestrze Płatników 
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Składek danych przekazanych z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej 

Ewidencji Podatników. 

Płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy 

obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki 

za każdy miesiąc kalendarzowy. 

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. 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za 

siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania 

deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny 

miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie 

miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

społeczne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek dla osób 

prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z nimi 

współpracujące.  

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

w podziale na: 

1) ubezpieczenia społeczne; 

2) ubezpieczenie zdrowotne; 

3) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

4) Fundusz Emerytur Pomostowych. 
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Płatnicy składek rozliczający składki nie więcej niż za 5 osób mogą przekazywać 

dokumenty w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w 

formie wydruku z oprogramowania.       

Jeżeli płatnik składek nie złoży w terminie deklaracji rozliczeniowej, nie będąc z tego 

obowiązku zwolniony, Zakład dokonuje wymiaru składek z urzędu w wysokości 

wynikającej z ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej, bez uwzględnienia 

wypłaconych zasiłków oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, zawiadamiając o 

tym płatnika. 

Zakład może sporządzać z urzędu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia 

wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, imienne raporty 

miesięczne, zgłoszenia płatnika składek, zgłoszenia wyrejestrowania płatnika składek, 

deklaracje rozliczeniowe oraz dokumenty korygujące te dokumenty. Zakład może 

korygować z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z 

ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie. 

Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest 

zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. 

informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, 

według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Wysokość hipotetycznej 

emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia poprzedniego roku 

ukończył co najmniej 35 lat. 

Osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest 

obowiązana do jego zwrotu, wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach 

określonych przepisami prawa cywilnego. 

Za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważa się: 

1) świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa 

do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli osoba 

pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do ich pobierania; 
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2) świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub 

fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w 

błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia. 

Nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych za okres dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca 

świadczenia zawiadomiła organ wypłacający świadczenia o zajściu okoliczności 

powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to 

świadczenia były nadal wypłacane, a w pozostałych przypadkach - za okres dłuższy 

niż ostatnie 3 lata. 

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń ustalone prawomocną decyzją oraz kwoty 

odsetek i kosztów upomnienia, podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń, a 

jeżeli prawo do świadczeń nie istnieje - ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Jeżeli pobranie nienależnych świadczeń zostało spowodowane przekazaniem 

przez płatnika składek lub inny podmiot nieprawdziwych danych mających 

wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość, obowiązek zwrotu tych 

świadczeń wraz z odsetkami obciąża odpowiednio płatnika składek lub inny 

podmiot. 

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu po 

upływie 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te 

należności.  

1
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 5 lipca 2016 r. sygn. akt 

P 131/15: art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych w zakresie, w jakim dopuszcza wydanie decyzji nakazującej zwrot 

nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego, bez względu na upływ czasu od 

daty wypłaty tego świadczenia, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji. 

 

                                              
1
 Źródło – LEX wyd. WoltersKluwer 2016.  
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Zakład może odstąpić od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych 

świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin ich płatności albo rozłożyć je na 

raty, jeżeli: 

1) zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności lub 

2) kwota nienależnie pobranych świadczeń nie przewyższa kosztów upomnienia w 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Jeżeli Zakład - w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady 

przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub 

świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów 

międzynarodowych - nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego 

świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości 

odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to 

przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest 

następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności. 

Wyrok Sądu Najwyższego z 18 lutego 2009 r. (II UK 191/2008) „Nie ulega też 

wątpliwości, że przewidziane w art. 85 ust. 1 zdanie drugie wyłączenie obowiązku 

organu rentowego wypłaty odsetek nie jest zależne od wykazania, że organ rentowy 

nie ponosi winy w powstaniu opóźnienia. Zdaniem Sądu Najwyższego, zawarte w tym 

przepisie określenie: „okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności” 

jest bardziej zbliżone znaczeniowo do używanego w przepisach prawa określenia: 

„przyczyn niezależnych od organu”, co oznacza, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

nie jest obowiązany do wypłaty odsetek nie tylko wtedy, gdy nie ponosi winy w 

opóźnieniu, lecz także wtedy, gdy opóźnienie w ustaleniu i wypłacie prawa do 

świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego jest skutkiem innych przyczyn 

niezależnych od Zakład”.  

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

Społecznych – art. 139 – 144: 

Ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego - po odliczeniu składki na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu, między innymi:  
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1)  świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, 

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności 

alimentacyjnych;  

3) należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie 

przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego; 

4) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności 

innych niż świadczenia alimentacyjne.  

Kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych 

przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli Zakładu. 

Kontrola może obejmować w szczególności: 

1) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych; 

2) prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych 

składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład; 

3) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych 

świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; 

4) prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i 

rentowe; 

5) wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń 

społecznych; 

6)      dokonywanie oględzin składników majątku płatników składek zalegających z 

opłatą należności z tytułu składek. 

W trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli Zakładu ma prawo: 

1) badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz inne nośniki 

informacji związane z zakresem kontroli; 

1a)     dokonywać oględzin i spisu składników majątku płatników składek 

zalegających z opłatą należności z tytułu składek; 
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2) zabezpieczać zebrane dowody; 

3) żądać udzielania informacji przez płatnika składek i ubezpieczonego; 

4) legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, jeśli jest to niezbędne dla 

potrzeb kontroli; 

5) przesłuchiwać świadków; 

6) przesłuchiwać płatnika składek i ubezpieczonego, jeżeli z powodu braku lub po 

wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały niewyjaśnione okoliczności 

mające znaczenie dla postępowania kontrolnego. 

Płatnicy składek są zobowiązani: 

1) udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z 

zakresem kontroli, które są przechowywane u płatnika oraz u osób trzecich w związku 

z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych umów; 

1a)     udostępniać do oględzin składniki majątku, których badanie wchodzi w zakres 

kontroli, jeżeli zalegają z opłatą należności z tytułu składek; 

2) sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli i 

określonych przez inspektora kontroli Zakładu; 

3) zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym 

udostępnić środki łączności, z wyjątkiem środków transportowych, oraz inne 

niezbędne środki techniczne do wykonania czynności kontrolnych, którymi dysponuje 

płatnik; 

4) udzielać wyjaśnień kontrolującemu; 

5) przedstawić tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym 

dokumentacji finansowo-księgowej i osobowej przedłożonej przez płatnika składek. 

Czynności określonych powyżej płatnik składek jest obowiązany dokonać 

nieodpłatnie. 
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W sprawach objętych zakresem kontroli płatnik składek ma obowiązek,  

w wyznaczonym terminie, dostarczyć inspektorowi kontroli Zakładu żądane 

dokumenty. 

Inspektor kontroli Zakładu wszczyna kontrolę u płatnika składek po okazaniu 

legitymacji służbowej i po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 

Czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie płatnika składek oraz w 

miejscach prowadzenia przez niego działalności, a także w miejscu prowadzenia 

działalności przez osoby trzecie w związku z powierzeniem tym osobom 

niektórych czynności na podstawie odrębnych umów. 

Inspektor kontroli Zakładu jest uprawniony do wstępu i poruszania się po terenie 

siedziby płatnika oraz miejsc prowadzenia przez niego działalności. 

Ustalenia kontroli opisuje się w protokole kontroli. Płatnik składek ma prawo w 

terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu złożyć pisemne zastrzeżenia do 

jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe. Protokół 

kontroli stanowi podstawę do wydania decyzji.  

Inspektor kontroli Zakładu podlega wyłączeniu z udziału w kontroli w razie 

stwierdzenia okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezstronność w jego 

postępowaniu. 

Izby i urzędy skarbowe są obowiązane przekazywać Zakładowi informacje o 

stwierdzonych przypadkach naruszenia przepisów o ubezpieczeniach społecznych. 

Organy kontroli, rewizji i inspekcji działające w administracji rządowej i samorządzie 

terytorialnym są zobowiązane do udostępniania Zakładowi, na jego wniosek, wyników 

kontroli przeprowadzonych przez te organy. 

II. Ubezpieczenie zdrowotne. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. 

Zakres podmiotowy uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. 

Organizacja ubezpieczeń zdrowotnych. Wysokość składki oraz podstawa 

wymiaru. 

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

finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonymi są, między innymi osoby 
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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 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.  
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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 

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.  

III. Ubezpieczenie  chorobowe. Zakres podmiotowy i katalog świadczeń. 

Wynagrodzenie za okres choroby a zasiłek chorobowy. Świadczenie 

rehabilitacyjne. Zasiłek wyrównawczy. Zasiłek macierzyński oraz opiekuńczy. 

Podstawa wymiaru zasiłków dla różnych kategorii ubezpieczonych. 

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

społecznego w razie choroby i macierzyństwa: 

Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa przysługują osobom objętym 

ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa i obejmują: 

1) zasiłek chorobowy;  

2) świadczenie rehabilitacyjne;  

3) zasiłek wyrównawczy;  

4) zasiłek macierzyński;  
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5) zasiłek opiekuńczy.  

 

 

Definicje: 

1) wynagrodzenie - przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na 

ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe;  

2)     przychód - kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 

chorobowe ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, po odliczeniu kwoty 

odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe; 

3)     wypadek w drodze do pracy lub z pracy - zdarzenie, które nastąpiło w drodze do 

lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł 

ubezpieczenia chorobowego uznane za wypadek na zasadach określonych w 

przepisach o emeryturach i rentach z FUS. 

Zasiłek chorobowy 

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:  

1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega 

obowiązkowo temu ubezpieczeniu;  

2)     po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli jest 

ubezpieczony dobrowolnie. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 listopada 2010 r. (P. 86/2008) „Art. 4 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2010 r. Nr 77 

poz. 512), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., w zakresie, w jakim dla 

osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegających dobrowolnie 

ubezpieczeniu chorobowemu, określa dłuższy niż dla osób podlegających 

obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu okres nieprzerwanego ubezpieczenia 
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chorobowego wymagany do nabycia prawa do zasiłku chorobowego, jest zgodny z art. 

32 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Do okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia 

chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była 

spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem 

czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.  

Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego 

przysługuje:  

1) absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem 

chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia 

ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;  

2) jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy 

lub z pracy;  

3) ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres 

obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;  

4) posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 

dni od ukończenia kadencji.  

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do 

pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.  

Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność 

wykonywania pracy:  

1)     w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na 

podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi; 

2) z powodu przebywania w:  

a) stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia 

alkoholowego,  
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b) szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w 

celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

3)     wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla 

kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów. 

Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy 

po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała 

bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:  

1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;  

2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - 

w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej 

choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od 

początku choroby.  

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z 

powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy - nie dłużej jednak niż 

przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub 

występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni. 

Do okresu zasiłkowego, o którym mowa powyżej, wlicza się wszystkie okresy 

nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania 

pracy. 

Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, 

spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a 

powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.  

Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w 

okresach wyczekiwania. 

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.  

Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy 

wymiaru zasiłku. 
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Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia 

niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który 

ukończył 50 rok życia, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. 

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli 

niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy:  

1) przypada w okresie ciąży;  

2) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim 

przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz 

zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów; 

3) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. 

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie 

wyłączając dni wolnych od pracy. Ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku 

chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc 

uważa się 30 dni.  

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których 

ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do 

wynagrodzenia. Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego. Zasiłek chorobowy nie 

przysługuje również za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie:  

1) urlopu bezpłatnego;  

2) urlopu wychowawczego;  

3) tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z 

wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia 

chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy 

w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.  

Okresów niezdolności do pracy w których zasiłek nie przysługuje, nie wlicza się do 

okresu zasiłkowego.  

Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania 

ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu 
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tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia 

chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:  

1) ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;  

2) kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą 

tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo 

zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;  

3) nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w przypadku okresu 

wyczekiwania;  

4)     jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, 

świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego; 

5) podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w 

przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu 

ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało po wyczerpaniu prawa do 

zasiłku chorobowego.  

Ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, odsuniętemu od pracy z powodu 

podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, zasiłek chorobowy nie 

przysługuje, jeżeli nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy 

niezabronionej takim osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub 

którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu.  

Zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu za cały okres niezdolności do 

pracy, jeżeli niezdolność ta spowodowana została w wyniku umyślnego 

przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego ubezpieczonego.  

Okoliczności te stwierdza się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

Ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem 

alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni tej 

niezdolności.  
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Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę 

zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem 

tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego 

zwolnienia. Zasiłek chorobowy nie przysługuje w przypadku, gdy zaświadczenie 

lekarskie zostało sfałszowane. Okoliczności te ustala się w trybie kontroli zwolnienia 

lekarskiego.  

Uchwała Sądu Najwyższego z 17 lutego 2016 r. III UZP 15/15: „Przepis art. 17 ust. 

1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 

159 ze zm.) nie ma zastosowania do ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej 

niezdolności do pracy uzyskał zaświadczenie właściwego lekarza o odzyskaniu 

zdolności do pracy i w związku z tym zaświadczeniem podjął pracę zarobkową, 

 o czym zawiadomiono.” 

Wyrok Sądu Najwyższego z 6 lutego 2014 r. (II UK 274/2013) „Sporadyczna, 

incydentalna lub wymuszona okolicznościami sprawy aktywność zawodowa (np. 

udział w posiedzeniach rady nadzorczej) może usprawiedliwiać zachowanie prawa do 

zasiłku chorobowego”.  

Wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2012 r. (II UK 186/2011) „Nie stanowi 

pracy zarobkowej, uzyskiwanie w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego 

dochodów, niepołączonych z osobistym świadczeniem pracy, np. podpisywanie w 

trakcie zwolnienia lekarskiego dokumentów finansowych, sporządzonych przez inną 

osobę oraz formalnoprawne tylko prowadzenie jednoosobowej działalności 

gospodarczej, jeśli osoba ją prowadząca jest równocześnie pracodawcą i wyłącznie w 

zakresie jej obowiązków leży nadzór nad działalnością firmy”.  

Świadczenie rehabilitacyjne 

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu 

zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja 

lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne 

przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie 

dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.  
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O okolicznościach powyższych orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. Od orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczonemu przysługuje sprzeciw 

do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie i na zasadach 

przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może zgłosić zarzut 

wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika w terminie i na zasadach 

przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub 

co do którego nie wniesiono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie 

świadczenia rehabilitacyjnego.  

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub 

renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku 

przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na postawie 

odrębnych przepisów. 

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku 

chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały 

okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży - 100% tej 

podstawy.  

Uchwała Sądu Najwyższego z 2 lutego 2016 r. III UZP 16/15: „Przesłanką 

przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego jest ustalenie, że dalsze leczenie lub 

rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, bez konieczności 

stwierdzenia, że nastąpi to w terminie 12 miesięcy od wyczerpania zasiłku 

chorobowego (art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jednolity 

tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.).” 

Zasiłek wyrównawczy 

Zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze 

zmniejszoną sprawnością do pracy, wykonującemu pracę:  
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1) w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej,  

2) u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy, dostosowanym do potrzeb 

adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy,  

jeżeli jego miesięczne wynagrodzenie osiągane podczas rehabilitacji jest niższe od 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

O potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej orzeka wojewódzki ośrodek 

medycyny pracy lub lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek 

wyrównawczy przysługuje przez okres rehabilitacji zawodowej.  

Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym 

wynagrodzeniem a miesięcznym wynagrodzeniem osiągniętym za pracę w warunkach 

rehabilitacji zawodowej. Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje ubezpieczonemu 

będącemu pracownikiem, uprawnionemu do emerytury, renty z tytułu niezdolności do 

pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. 

Zasiłek macierzyński 

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia 

chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego: 

1) urodziła dziecko; 

2) przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, 

wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia, 

i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia (przepis dotyczy 

również ubezpieczonego); 

3)     przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, 

wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia  

(przepis dotyczy również ubezpieczonego). 

Wyrok Sądu Najwyższego z 5 września 2008 r. (II UK 374/2007) „Podleganie 

obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu zatrudnienia wyklucza 

dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego z tytułu równoczesnego 
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wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1, art. 9 i art. 13 

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

jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 11 poz. 74 ze zm.)”.  

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. 

Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu 

ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:  

1) wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;  

2) z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu. 

Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na 

czas określony, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy 

została przedłużona do dnia porodu - przysługuje prawo do zasiłku 

macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.  

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 

oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.  

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu rodzicielskiego wynosi: 

1)  100% podstawy wymiaru zasiłku - za okres do: 

a)  6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 182
1a

 § 1 pkt 

1 i art. 183 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, 

b)  8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach, o których mowa w art. 182
1a

 § 1 

pkt 2 i art. 183 § 4 pkt 2 Kodeksu pracy, 

c)  3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 4 pkt 3 

Kodeksu pracy; 
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2)  60% podstawy wymiaru zasiłku - za okres urlopu rodzicielskiego przypadający po 

okresach, o których mowa w pkt 1. 

Miesięczny zasiłek macierzyński w przypadku między innymi ubezpieczonej będącej 

pracownicą, która złożyła wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie 

macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, o którym mowa w art. 

179
1 

Kodeksu pracy - wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres 

odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. 

W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o 

zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia 

rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych, kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek 

dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia 

rodzicielskiego. 

Zasiłek opiekuńczy 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania 

pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: 

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku: 

a)     nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 

szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą 

rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących 

opiekę nad dzieckiem, 

b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, 

jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, 

c) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się 

dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne; 

2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat; 
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3) innym chorym członkiem rodziny. 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z 

powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 

okres:  

1) 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi,  

2) 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi 

członkami rodziny.  

Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami 

rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.  

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie 

rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić 

opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki 

sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.  

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.  

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym 

będącym pracownikami 

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu 

będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w 

którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed 

upływem tego okresu podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Podstawę 

wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna 

trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.  

Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami 

pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było 

przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. 
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Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu 

ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% 

przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3. 

miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów 

emerytalnych. 

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru 

świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego, 

zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego. 

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym 

niebędącym pracownikami 

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu 

niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 

miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność 

do pracy. 

W przypadku ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota, podlegającego 

ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż okres, o którym mowa powyżej, 

podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi suma: 

1)  przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 

chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące 

kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie 

wymiaru zasiłku, oraz 

2)  kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej 

najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach,  

o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z 

których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby 

tych miesięcy. 
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Jeżeli okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się po przerwie nieprzekraczającej 

30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, w liczbie pełnych 

miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia uwzględnia się również pełne miesiące 

kalendarzowe ubezpieczenia z poprzedniego tytułu. Liczba pełnych miesięcy 

kalendarzowych ubezpieczenia uwzględnionych z poprzedniego i aktualnego tytułu 

nie może przekraczać 12. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 

przyjmuje się przeciętną miesięczną najniższą podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenie chorobowe oraz przeciętną kwotę zadeklarowaną jako podstawa 

wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe 

ubezpieczenia, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenie chorobowe za okres pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia z 

aktualnego tytułu. Jeżeli przerwa w ubezpieczeniu chorobowym nie jest związana z 

ustaniem tytułu do ubezpieczeń społecznych, a związana jest jedynie z nieopłaceniem 

składki na ubezpieczenie chorobowe bądź z opóźnieniem w jej opłaceniu, w podstawie 

wymiaru zasiłku uwzględnia się również przeciętny miesięczny przychód za miesiące 

przed przerwą. Jeżeli ubezpieczony przez cały okres wykonywania pozarolniczej 

działalności deklaruje podstawę wymiaru składek w kwocie nie niższej niż określona 

w art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (60% przeciętnego 

wynagrodzenia), za najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe 

uważa się kwotę określoną w art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych. 

Prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te 

wypłacają:  

1) płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia 

chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych,  

2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych:  

a) ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego 

nie więcej niż 20 ubezpieczonych,  

b) ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi 

współpracującym,  
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c) ubezpieczonym będącym duchownymi,  

d) osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia, 

e)     ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu 

zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego. 

Ubezpieczony dostarcza wydruk zaświadczenia lekarskiego albo zaświadczenie 

lekarskie: 

1)  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - jeżeli płatnikiem zasiłku jest Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych; 

2)  płatnikowi składek - jeżeli płatnikiem zasiłku jest płatnik składek nieposiadający 

profilu informacyjnego płatnika składek. 

Ubezpieczony może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o 

ustalenie uprawnień do zasiłku, jeżeli uważa, że zostały naruszone jego uprawnienia w 

tym zakresie. Z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku przysługującego 

ubezpieczonemu może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych także płatnik 

składek na ubezpieczenie chorobowe. 

Wypłatę zasiłku wstrzymuje się, jeżeli prawo do zasiłku ustało albo okaże się, że 

prawo takie w ogóle nie istniało.  Jeżeli świadczenie zostało pobrane nienależnie z 

winy ubezpieczonego wypłacone kwoty podlegają potrąceniu z należnych 

ubezpieczonemu zasiłków bieżących oraz z innych świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych lub ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego 

oraz opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia 

okresu, za który zasiłek przysługuje.  

Jeżeli niewypłacanie zasiłku w całości lub w części było następstwem błędu 

płatnika składek albo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, roszczenie o wypłatę 

zasiłku przedawnia się po upływie 3 lat.  



30 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek wypłacający zasiłki są 

uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania 

zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz są upoważnieni do formalnej kontroli 

zaświadczeń lekarskich. Jeżeli niezdolność ubezpieczonego do pracy uzasadniająca 

wypłatę zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego została spowodowana 

przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego przestępstwa lub 

wykroczenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo płatnik składek wypłacający 

zasiłki może dochodzić od sprawcy zwrotu wypłaconego zasiłku chorobowego lub 

świadczenia rehabilitacyjnego. Okoliczności te stwierdza się na podstawie 

prawomocnego orzeczenia sądu. 

IV. Ubezpieczenie wypadkowe. Zakres podmiotowy uprawnionych do świadczeń 

z tego ubezpieczenia. Definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Ocena 

charakteru zdarzenia z punktu widzenia przesłanek ustawowych uznania za 

wypadek przy pracy. Zasady ustalania prawa do świadczeń. Zbieg prawa do 

świadczeń. Wyłączenie prawa do świadczeń. Jednorazowe odszkodowanie jako 

świadczenie o charakterze szczególnym. Renta z tytułu niezdolności do pracy 

zaistniałej na skutek wypadku. 

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

przy pracy i chorób zawodowych. 

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

w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ między innymi, w czasie 

podróży służbowej w okolicznościach innych niż praca, chyba że wypadek 

spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z 

wykonywaniem powierzonych mu zadań.  

Wyrok Sądu Najwyższego z 21 czerwca 2016 r. I UK 236/15: „Uszczerbek na 

zdrowiu pracownika spowodowany czynnikiem samoistnym może stanowić wypadek 

przy pracy, jeżeli został wywołany nadmiernym w okolicznościach danego wypadku 

wysiłkiem lub stresem. W szczególności, fakt występowania u pracownika schorzeń 

samoistnych nie wyklucza uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, jeśli w 

środowisku pracy zaistniały czynniki przyspieszające bądź pogłębiające proces 

chorobowy. Nadmierny wysiłek (stres) powinien być przy tym oceniany przy 

uwzględnieniu indywidualnych właściwości pracownika (stanu jego zdrowia, 

sprawności ustroju) i okoliczności, w jakich wykonywana jest praca. Generalnie 

wykonywanie zwykłych czynności (normalny wysiłek, normalne przeżycia 

psychiczne) przez pracownika nie może być uznane za zewnętrzną przyczynę 

wypadku przy pracy. W przypadku przeżyć psychicznych, ujmowanych w kategoriach 

czynników przyspieszających proces chorobowy i w rezultacie będących 

współprzyczyną zdarzenia, akcentuje się pewną typowość zjawisk stresogennych 

związanych z realizacją obowiązków pracowniczych, a w niektórych zawodach wręcz 

stanowiących ich cechę charakterystyczną. Dlatego też tylko w razie wyjątkowo 

dużego nawarstwienia się niekorzystnych dla poszkodowanego okoliczności, 

przekraczających przeciętne normy wrażliwości psychicznej człowieka  

i wywołujących silne, negatywne emocje, można upatrywać w tych zjawiskach 

zewnętrznej przyczyny zdarzenia. W związku z tym nie uważa się za wypadek przy 

pracy nagłego pogorszenia stanu zdrowia wskutek zdenerwowania wywołanego 

przeniesieniem pracownika do innej pracy nieodpowiadającej jego oczekiwaniom, lub 

innych z natury rzeczy stresujących zdarzeń, jak odwołanie z zajmowanego 

stanowiska bez podania przyczyny, czy wręczenia pisma o rozwiązaniu umowy  

o pracę.” 

Wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2016 r. I UK 100/15: „Artykuł 3 ust. 2 pkt 

1 ustawy z 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób 
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zawodowych ustanawia ochronę ubezpieczeniową przez cały czas pobytu pracownika 

w podróży służbowej, rozciągając ją na okoliczności należące do sfery jego 

prywatnych spraw (np. prawo do skorzystania z odpoczynku, spacerów, zakupów, 

przygotowania posiłków lub ich spożywania poza miejscem wykonywania 

obowiązków służbowych). Różnica między wypadkiem przy pracy a wypadkiem w 

czasie podróży służbowej dotyczy okoliczności wypadku, a w szczególności tego, że 

ten pierwszy powinien pozostawać w związku z pracą, zaś drugi - wiązać się z 

wykonywaniem zadań powierzonych na czas podróży służbowej. W konsekwencji, 

przy kwalifikowaniu danego zachowania jako pozostającego w związku z podróżą 

służbową należy badać, czy w łączności z nią pozostawał cel zachowania pracownika, 

czy też miało ono wyłącznie prywatny charakter, przy czym zachowaniami 

niepozostającymi w związku z wykonywaniem powierzonego zadania i sprzecznymi z 

celem podróży służbowej są te zachowania ze sfery prywatnych spraw pracownika, 

które nie były konieczne z punktu widzenia celu i warunków odbywania podróży 

służbowej, to znaczy z potrzebą realizacji powierzonych pracownikowi zadań.  

W czasie podróży służbowej pracownik może być zatem pozbawiony ochrony 

ubezpieczeniowej wówczas, gdy zerwał związek z wykonywaniem powierzonych mu 

zadań służbowych poprzez sprowokowanie lub spowodowanie zdarzenia 

wypadkowego zachowaniem niepozostającym w żadnym związku z celem tej 

podróży.” 

Wyrok Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2015 r. I UK 22/15: „Samo wydanie 

błędnego lub niepełnego orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym 

stanowisku co do zasady nie może być uznane za przyczynę zewnętrzną wypadku przy 

pracy, o której mowa w art. 3 ustawy z 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jedynie w zupełnie wyjątkowych 

wypadkach, gdy orzeczenie lekarskie jest oczywiście błędne lub gdy badań wcale nie 

prowadzono, a pracownik nie powinien w ogóle wykonywać danego rodzaju pracy ze 

względu na stan zdrowia, błąd w tym orzeczeniu lub jego brak może być potraktowany 

jako przyczyna dopuszczenia do bezwzględnie zabronionej danemu pracownikowi 

pracy.” 

Wyrok Sądu Najwyższego z 6 sierpnia 2014 r. (II UK 518/2013) „Warunkiem 

uznania wysiłku fizycznego za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy jest 
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ustalenie, że wysiłek ten w sposób istotny i nagły przyspieszył lub pogorszył istniejący 

u pracownika stan chorobowy wywołany schorzeniem samoistnym. Przyczyną 

zewnętrzną zdarzenia, pozwalającą (po spełnieniu pozostałych przesłanek) na jego 

kwalifikowanie jako wypadku przy pracy, jest niezapewnienie przez pracodawcę 

należytej opieki medycznej pracownikowi, zwłaszcza w czasie podróży służbowej, 

także wówczas gdy nie było to związane z zawinieniem pracodawcy”. 

Wyrok Sądu Najwyższego z 5 marca 2014 r. (II UK 354/2013) „Skutek zdarzenia 

zaistniałego w czasie dobrowolnego udziału pracownika w zorganizowanych przez 

pracodawcę zawodach sportowych, pozostających poza zakresem prowadzonej przez 

pracodawcę działalności, nie jest objęty ryzykiem ubezpieczeniowym wynikającym z 

ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a 

zatem następstwa takiego zdarzenia winny być ewentualnie objęte dodatkowym 

ubezpieczeniem pracownika od następstw nieszczęśliwych wypadków”. 

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, między innymi, wykonywania pracy na 

podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, 

wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności 

pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, 

wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu 

działalności pozarolniczej. 

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego 

nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. 

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

samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 

Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w art. 235
1
 Kodeksu pracy. 

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące 

świadczenia: 

1) „zasiłek chorobowy” - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy 

spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową; 

2) „świadczenie rehabilitacyjne” - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku 

chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja 

lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy; 

3) „zasiłek wyrównawczy” - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego 

wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na 

zdrowiu; 

4) „jednorazowe odszkodowanie” - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub 

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; 

5) „jednorazowe odszkodowanie” - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego 

lub rencisty; 

6) „renta z tytułu niezdolności do pracy” - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny 

do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; 

7) „renta szkoleniowa” - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono 

celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w 

dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą 

zawodową; 

8) „renta rodzinna” - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 

uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; 

9) „dodatek do renty rodzinnej” - dla sieroty zupełnej; 

10) dodatek pielęgnacyjny; 
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11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. 

Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi 

współpracującym oraz członkom ich rodzin świadczenia nie przysługują w razie 

wystąpienia w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie 

świadczeń z tytułu choroby zawodowej zadłużenia z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł do czasu spłaty całości 

zadłużenia. Prawo do części świadczeń przedawnia się, jeżeli zadłużenie nie zostanie 

uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o 

przyznanie tych świadczeń z tytułu choroby zawodowej. 

Przy ustalaniu prawa do świadczeń, podstawy wymiaru i ich wysokości, a także przy 

ich wypłacie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia chorobowego. 

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje niezależnie od 

okresu podlegania ubezpieczeniu. Zasiłek chorobowy i świadczenie 

rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100% 

podstawy wymiaru.  

Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 

doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje 

jednorazowe odszkodowanie. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie 

naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu 

nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie 

naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu 

na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku 

na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową 

dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. 

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego 

wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na 

zdrowiu. Jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia stały lub długotrwały 

uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy lub choroby 
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zawodowej, który był podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie 

zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie 

zwiększa się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na 

zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było to odszkodowanie. 

Jednorazowe odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą 3,5-krotność 

przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli w stosunku do ubezpieczonego została orzeczona 

całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek 

wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.  

Do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania przyjmuje się przeciętne 

wynagrodzenie obowiązujące w dniu wydania decyzji. 

Członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy 

lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.  

Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem 

przy pracy lub chorobą zawodową ustala lekarz orzecznik lub komisja lekarska. 

Lekarz orzecznik lub komisja lekarska ustala również niezdolność do pracy oraz 

jej związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a także związek 

śmierci ubezpieczonego lub rencisty z takim wypadkiem lub chorobą.  

Przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty 

rodzinnej i dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej z tytułu ubezpieczenia 

wypadkowego, do ustalenia wysokości tych świadczeń oraz ich wypłaty stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Świadczenia te 

przysługują niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz bez 

względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy 

pracy lub chorobą zawodową. 

Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje uprawnionym 

członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub 

choroby zawodowej. Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje 

również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 

rencisty uprawnionego do renty z tytułu niezdolności do pracy. 



37 

 

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy 

wyłączną przyczyną wypadków było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego 

przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie 

lub wskutek rażącego niedbalstwa. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie 

przysługują również ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod 

wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w 

znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Jeżeli zachodzi uzasadnione 

przypuszczenie, że ubezpieczony znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem 

środków odurzających lub substancji psychotropowych, płatnik składek kieruje 

ubezpieczonego na badanie niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków 

odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie. Ubezpieczony jest 

obowiązany poddać się temu badaniu. Odmowa poddania się badaniu lub inne 

zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie prawa do 

świadczeń, chyba że ubezpieczony udowodni, że miały miejsce przyczyny, które 

uniemożliwiły poddanie się temu badaniu. 

Zakład odmawia przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w 

przypadku: 

1) nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku; 

2) nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenia za wypadek 

przy pracy w rozumieniu ustawy; 

3) gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia 

bezpodstawne. 

W razie zbiegu uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia 

chorobowego z uprawnieniami do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, 

ubezpieczonemu przysługuje świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego.  

Osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia 

wypadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się, 

zależnie od jej wyboru: 

1) przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo 



38 

 

2) emeryturę powiększoną o połowę renty. 

Kazusy. 

1. Osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłosiła się do ubezpieczeniowa 

chorobowego od 1 listopada 2015 r. Była następnie niezdolna do pracy z powodu 

choroby od 15 grudnia 2015 r. do 10 stycznia 2016 r. Czy osoba taka otrzyma zasiłek 

chorobowy, biorąc pod uwagę wymagany tzw. okres wyczekiwania? 

2. Osoba rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej od 1 grudnia 2015 r.  

i zgłosiła się również do ubezpieczenia chorobowego. Bezpośrednio przed 

rozpoczęciem działalności osoba była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która 

obowiązywała do 30 listopada 2015 r. Od 15 grudnia do 10 stycznia 2016 r. osoba ta 

była niezdolna do pracy z powodu choroby. Czy osoba taka otrzyma zasiłek 

chorobowy, biorąc pod uwagę wymagany tzw. okres wyczekiwania, ale również 

okoliczność, iż poprzedni tytuł do ubezpieczenia chorobowego (umowa o pracę), ustał 

30 listopada 2015 r.? 

3. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę została oddelegowana do oddziału 

firmy celem wykonania obowiązków służbowych. W trakcie powrotu z delegacji do 

domu pracownik uległ wypadkowi samochodowemu z winy innego kierowcy. Czy 

takie zdarzenie może zostać uznane za wypadek przy pracy? 

 

Adwokat Katarzyna Tryniszewska  

 


