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Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Rodzaje ubezpieczenia] Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubez-

pieczeniem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym”.

Art. 2. [Przedmiot regulacji] 1. Ustawa określa:
1) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym;
2) zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw

ich wymiaru;

1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 22.01.2015 r.
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1 SysUbSpołU Art. 2a–3

3) zasady, tryb i terminy:
a) zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,
b) prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek,
c) rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków

z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego,
d) opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;

4) zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników skła-
dek;

5) zasady działania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej
„FUS”;

6) organizację, zasady działania i finansowania Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, zwanego dalej „Zakładem”;

7) zasady działania Funduszu Rezerwy Demograficznej, zwanego dalej
„FRD”, oraz zasady zarządzania tym funduszem;

8) zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych.

2. Rodzaje świadczeń z ubezpieczeń społecznych, warunki nabywania
prawa do nich oraz zasady i tryb ich przyznawania określają odrębne
przepisy.

3. Wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych gwarantowana
jest przez państwo.

Art. 2a. [Zasada równego traktowania] 1. Ustawa stoi na gruncie rów-
nego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez względu na płeć, rasę,
pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny oraz stan rodzinny.

2. Zasada równego traktowania dotyczy w szczególności:
1) warunków objęcia systemem ubezpieczeń społecznych;
2) obowiązku opłacania i obliczania wysokości składek na ubezpieczenie

społeczne;
3) obliczania wysokości świadczeń;
4) okresu wypłaty świadczeń i zachowania prawa do świadczeń.

3. Ubezpieczony, który uważa, że nie zastosowano wobec niego zasady
równego traktowania, ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu ubezpie-
czeń z ubezpieczenia społecznego przed sądem. Przepis art. 83 stosuje się
odpowiednio.

Art. 3. [Wykonywanie zadań] 1. Zadania z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych określone ustawą wykonują:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
2) otwarte fundusze emerytalne, określone w przepisach o organiza-

cji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w zakresie gromadze-
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nia i lokowania składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa
w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a;

3) (uchylony)
4) płatnicy składek.

2. Za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świad-
czeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobo-
wego płatnicy składek mają prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenia
płatników składek określa się jako procent kwoty tych świadczeń. Wyso-
kość stopy procentowej oraz tryb rozliczenia tego wynagrodzenia określi,
w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego. Pozostałe zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych płat-
nicy składek są zobowiązani wykonywać nieodpłatnie.

3. Zakres zadań z ubezpieczeń społecznych wykonywanych przez
otwarte fundusze emerytalne określają przepisy o organizacji i funkcjo-
nowaniu funduszy emerytalnych.

Art. 4. [Definicje określeń ustawowych] Użyte w ustawie określenia
oznaczają:

1) ubezpieczeni – osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubez-
pieczeń społecznych, o których mowa w art. 1;

2)2 płatnik składek:
a) pracodawca – w stosunku do pracowników i osób odbywają-

cych służbę zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fi-
zyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym
uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi,
w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo po-
bierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym
zasiłek macierzyński wypłaca Zakład,

b) jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz
wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świad-
czenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na
przekwalifikowanie – w stosunku do osób pobierających świad-
czenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób pobierających
zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodo-
wego i poszukiwania nowego zatrudnienia oraz osób pobiera-
jących wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze
świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypen-
dium na przekwalifikowanie,

2 Art. 4 pkt 2 lit. za sprostowana obwieszczeniem z dnia 10.07.2015 r. (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1037), które wchodzi w życie 24.07.2015 r.
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c) podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca
w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczaso-
wego aresztowania – w stosunku do osób, które ją wykonują, na
podstawie skierowania do pracy, lub podlegają ubezpieczeniom
społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli
zasiłek wypłaca ten podmiot,

d) ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne
ubezpieczenia społeczne,

e) Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu
Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europej-
skiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 187,
poz. 1925, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2009 r. Nr 111,
poz. 918), oraz Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów,

f) duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu
zakonnego lub klasztoru w stosunku do członków swych za-
konów lub, za zgodą Zakładu, inna zwierzchnia instytucja die-
cezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych objętych tą
zgodą,

g) jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej
– w stosunku do żołnierzy niezawodowych pełniących czynną
służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę
kandydacką,

h) (uchylona)
i) (uchylona)
j) (uchylona)

k) ośrodek pomocy społecznej – w stosunku do osób rezygnujących
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bez-
pośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym
członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, oj-
cem lub rodzeństwem,

l) (uchylona)
ł) powiatowy urząd pracy – w stosunku do osób pobierających

zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium,
ł1) centrum integracji społecznej – w stosunku do osób pobierają-

cych świadczenie integracyjne,
ł2) powiatowy urząd pracy – w stosunku do osób pobierających

stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów pody-
plomowych,

m) Zakład – w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom
społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo
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zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te
wypłaca Zakład, oraz w stosunku do osób określonych w art. 6a
ust. 1 i art. 6b ust. 1,

n) podmiot wypłacający stypendium sportowe – w stosunku do
osób pobierających te stypendia,

o) minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz dyrektor
izby celnej – w stosunku do funkcjonariuszy celnych,

p) Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – w stosunku do słu-
chaczy pobierających stypendium,

r) osoba prowadząca pozarolniczą działalność – w stosunku do
osób współpracujących przy prowadzeniu tej działalności,

s) wojewódzki urząd pracy – w stosunku do osób, których świad-
czenia pracownicze finansowane są ze środków Funduszu Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli świadczenia te
wypłacane są przez ten urząd,

t) jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzona
przez jednostkę samorządu terytorialnego – jeżeli rozlicza
i opłaca składki za ubezpieczonych wykonujących pracę w pod-
legających jej szkołach, przedszkolach i innych jednostkach orga-
nizacyjnych systemu oświaty,

u) podmiot, w którym jest pełniona służba – w odniesieniu do żoł-
nierzy zawodowych i funkcjonariuszy oddelegowanych do peł-
nienia w nim służby, jeżeli podmiot ten wypłaca im uposażenie,

w) wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w stosunku do osób
otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek
opiekuńczy, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzin-
nych, oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o usta-
leniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

z) podmiot, który wypłaca świadczenie szkoleniowe po ustaniu za-
trudnienia – w stosunku do osób, którym wypłaca to świadcze-
nie,

za) inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty kierujące – w sto-
sunku do osób pobierających stypendium w okresie szkolenia,
stażu lub przygotowania zawodowego – którymi są:
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organiza-

cyjne, z wyjątkiem wojewódzkich i powiatowych urzędów
pracy,

– Ochotnicze Hufce Pracy,
– agencje zatrudnienia,
– instytucje szkoleniowe,
– instytucje dialogu społecznego,
– instytucje partnerstwa lokalnego,
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– organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zaso-
bów ludzkich i przeciwdziałania bezrobociu,

– jednostki naukowe,
– organizacje pracodawców,
– związki zawodowe,
– ośrodki doradztwa rolniczego,
– ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego,
– korzystające z publicznych środków wspólnotowych i pu-

blicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofi-
nansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w przepi-
sach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1448 i 1856) albo ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1649),

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

3) składki – składki na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych
w pkt 1;

4) zasiłki – zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia choro-
bowego oraz ubezpieczenia wypadkowego;

5) deklaracja rozliczeniowa – zestawienie informacji o należnych skład-
kach na fundusze, na które składki pobiera Zakład, kwot rozlicza-
nych w ciężar składek oraz kwot należnych do zapłaty;

6) imienny raport miesięczny – informacje o osobie podlegającej ubez-
pieczeniom społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika
składek za dany miesiąc kalendarzowy;

7) konto ubezpieczonego – konto, na którym ewidencjonowane są
składki oraz informacje dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecz-
nych danego ubezpieczonego;

8) konto płatnika – konto, na którym ewidencjonowana jest kwota zo-
bowiązań z tytułu składek oraz innych składek danego płatnika zbie-
ranych przez Zakład, kwoty zapłaconych składek, stan rozliczeń oraz
inne informacje dotyczące płatnika składek;

9) przychód – przychody w rozumieniu przepisów o podatku docho-
dowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach sto-
sunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła
lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozba-
wienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku
dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypła-
canych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z ty-
tułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyj-
nej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej
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działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy oraz przy-
chody z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące
do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powoływa-
nia;

10) przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej
lub spółdzielni kółek rolniczych – przychody z tytułu pracy w spół-
dzielni i z tytułu wytwarzania na jej rzecz produktów rolnych;

11) otwarty fundusz emerytalny – fundusz wybrany przez ubezpieczo-
nego spośród funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

12) (uchylony)
12a) okresowa emerytura kapitałowa – świadczenie pieniężne określone

w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1097);

12b) (uchylony)
13) międzybankowy system elektroniczny – system ELIXIR w Krajowej

Izbie Rozliczeniowej S.A.;
14) (uchylony)
15) numer NIP – numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie

z przepisami o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płat-
ników;

16) rachunek bankowy – rachunek bankowy lub rachunek w spółdziel-
czej kasie oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej
członkiem;

17) osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem – osobę fizyczną
sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego
małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie
dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia, a w przy-
padku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orze-
czeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wy-
maga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak
niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Art. 5. [Niepodleganie ubezpieczeniu] 1. Ubezpieczenie społeczne rol-
ników, jeżeli nie podlegają oni obowiązkowi ubezpieczeń społecznych na
podstawie ustawy, regulują odrębne przepisy.

2. Nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie
obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przed-
stawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, mi-
sjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy
międzynarodowe stanowią inaczej.

7



1 SysUbSpołU Art. 6

Rozdział 2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

Art. 6. [Obowiązek ubezpieczeń emerytalnych i rentowych] 1. Obowiąz-
kowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeże-
niem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej są:

1) pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów;
2) osobami wykonującymi pracę nakładczą;
3) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek

rolniczych, zwanymi dalej „członkami spółdzielni”;
4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub

umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlece-
nia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współ-
pracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4;

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

6) posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Par-
lamentu Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego
wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „posłami i se-
natorami”;

7) osobami pobierającymi stypendium sportowe, zwanymi dalej „sty-
pendystami sportowymi”;

7a) pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administra-
cji Publicznej;

8) osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania
do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tym-
czasowego aresztowania;

9) osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie inte-
gracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub
przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane
przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej „bezrobotnymi”;

9a) osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia,
stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały
skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kieru-
jące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, zwa-
nymi dalej „osobami pobierającymi stypendium”;

9b) osobami pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania
studiów podyplomowych;

10) duchownymi;
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11) żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę wojskową,
z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką;

12) osobami odbywającymi służbę zastępczą;
13) (uchylony)
14) (uchylony)
15) (uchylony)
16) (uchylony)
17) (uchylony)
18) (uchylony)

18a) funkcjonariuszami Służby Celnej;
18b) (uchylony)

19) osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobiera-
jącymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macie-
rzyńskiego;

20) osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie
urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na
czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego za-
trudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługu-
jące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie
korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z od-
rębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy;

21) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po usta-
niu zatrudnienia;

22) członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej
funkcji.

2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób
rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym człon-
kiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub ro-
dzeństwem, za które ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę, regulują
przepisy o pomocy społecznej.

2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent mia-
sta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy
odpowiadającej wysokości odpowiednio:

1) świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego
przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach rodzin-
nych,

2) zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o usta-
leniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

– przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia
(składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy
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z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.).

2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielę-
gnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli
podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na
podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.

2c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli wypłaca osobie świad-
czenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opie-
kuna, może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie
informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki okres za tę osobę po-
winien opłacać składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

2d. Sposób opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
chorobowe i wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy
uaktywniającej, reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).

3–3a. (uchylone)
4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubez-

pieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami,
do ukończenia 26 lat.

4a. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób świadczących pracę na podsta-
wie umowy uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w ust. 2d.

5–6. (uchylone)

Art. 6a. [Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe] 1. Obo-
wiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z za-
strzeżeniem art. 8 i 9, osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem,
które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:

1) osobami, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą
przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia
albo zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie
art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.);

2) osobami, które prowadziły inną niż określona w przepisach o swo-
bodzie działalności gospodarczej pozarolniczą działalność, o której
mowa w art. 8 ust. 6, przez okres co najmniej 6 miesięcy i które za-
przestały jej prowadzenia;

3) zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę na podstawie umowy
agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy
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dotyczące zlecenia, przez okres co najmniej 6 miesięcy i którzy za-
przestali jej wykonywania;

4) osobami współpracującymi, o których mowa w art. 8 ust. 11, przez
okres co najmniej 6 miesięcy z osobami, o których mowa w pkt 1–3,
i które zaprzestały tej współpracy;

5) osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom
społecznym przez okres co najmniej 6 miesięcy.

2. Warunek prowadzenia pozarolniczej działalności, działalności zarob-
kowej i współpracy lub bycia osobą duchowną przez okres co najmniej
6 miesięcy uważa się za spełniony, jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1,
podlegały z tych tytułów nieprzerwanie ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia sprawowania osobi-
stej opieki nad dzieckiem i opłacały składki na te ubezpieczenia.

3. Prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym
i rentowymi przysługuje jednemu z rodziców, pod warunkiem że drugi
rodzic nie jest objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tego
tytułu albo ubezpieczeniami określonymi w art. 6 ust. 1 pkt 19 lub art. 6b.

4. Prawo do finansowania składek z budżetu państwa, jeżeli jedno z ro-
dziców przebywa na urlopie wychowawczym, a drugie jednocześnie speł-
nia warunki określone w ust. 1, przysługuje osobie przebywającej na urlo-
pie wychowawczym.

5. Prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym
i rentowymi przysługuje przez okresy, o których mowa w art. 4 pkt 17,
i może być wykorzystane w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.

Art. 6b. [Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne] 1. Obowiązkowo
ubezpieczeniu emerytalnemu podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby
fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami sprawu-
jącymi osobistą opiekę nad dzieckiem, a które nie spełniają warunków do
podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
o których mowa w art. 6a.

2. Prawo do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym
przysługuje jednemu z rodziców, pod warunkiem że drugi rodzic nie jest
objęty ubezpieczeniem emerytalnym z tego tytułu albo ubezpieczeniami
określonymi w art. 6 ust. 1 pkt 19 lub art. 6a.

3. Prawo do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym
przysługuje przez okresy, o których mowa w art. 4 pkt 17, i może być
wykorzystane w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.

Art. 7. [Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe] Prawo do
dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przy-
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sługuje osobom, które nie spełniają warunków do objęcia tymi ubezpie-
czeniami obowiązkowo.

Art. 8. [Definicje rodzajów osób ubezpieczonych] 1. Za pracownika
uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2
i 2a.

2. Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracują-
cych, o których mowa w ust. 11 – dla celów ubezpieczeń społecznych jest
traktowany jako osoba współpracująca.

2a. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wy-
konującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub in-
nej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywil-
nym 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.

3. Za osobę wykonującą pracę nakładczą uważa się osobę zatrudnioną
na podstawie umowy o pracę nakładczą.

4. Za członka spółdzielni uważa się członka rolniczej spółdzielni pro-
dukcyjnej, innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz spół-
dzielni kółek rolniczych, zajmujących się produkcją rolną, działających
zgodnie z art. 138–178 oraz art. 180 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r.
– Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r. poz. 1443), który wykonuje pracę
na rzecz spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy lub wytwarza
na jej rzecz produkty rolne w prowadzonym przez siebie gospodarstwie.

5. Na równi z członkiem spółdzielni, o którym mowa w ust. 4, traktuje
się inne osoby, które wykonują pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie
rolnym spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy, niebędące jej
członkami i wynagradzane według zasad obowiązujących członków spół-
dzielni, w tym kandydatów na członka spółdzielni.

6. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:
1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podsta-

wie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów
szczególnych;

2) twórcę i artystę;
3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych;
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4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wy-
chowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie
przepisów o systemie oświaty.

7. Za twórcę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się osobę, która
tworzy dzieła w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury
krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki,
fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycz-
nego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego.

8. Za artystę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się osobę wykonu-
jącą zarobkowo działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i es-
tradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz
w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumogra-
fii, scenografii, a także w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów,
scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów.

9. Uznanie działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenie daty jej
rozpoczęcia następuje w formie decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia
Emerytalnego Twórców, działającej przy ministrze właściwym do spraw kul-
tury3.

10. Minister właściwy do spraw kultury3 w uzgodnieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw zabezpieczenia społecznego powołuje, w drodze roz-
porządzenia, komisję, o której mowa w ust. 9, oraz szczegółowo określa
jej zadania, a także skład i tryb działania.

11. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolni-
czą działalność oraz zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1
pkt 4 i 5, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka
i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przy-
sposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domo-
wym 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.

12. Za stypendystę sportowego uważa się osobę pobierającą stypen-
dium sportowe, z wyjątkiem osób uczących się lub studiujących, jeśli nie
podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu.

13. Za osobę duchowną uważa się duchownego oraz członków zako-
nów męskich i żeńskich Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związ-

3 Obecnie: minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego na podstawie art. 5 pkt 9 i art. 14 ustawy z dnia 4.09.1997 r. o działach admi-
nistracji rządowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 743 ze zm.).
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ków wyznaniowych, z wyjątkiem alumnów seminariów duchownych, no-
wicjuszów, postulantów i juniorystów, którzy nie ukończyli 25. roku życia.

14. Na równi z zatrudnieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
uważa się zatrudnienie obywateli polskich za granicą w polskich przed-
stawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych, w stałych
przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych
misjach lub misjach specjalnych, a także w innych polskich placówkach,
instytucjach lub przedsiębiorstwach, chyba że umowy międzynarodowe
stanowią inaczej.

15. Za osobę w stosunku służby uważa się żołnierzy zawodowych oraz
funkcjonariuszy:

1) Policji;
2) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu;

2a) Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
3) Straży Granicznej;
4) Państwowej Straży Pożarnej;
5) Służby Więziennej;
6) Służby Celnej;

6a) Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego;
7) Biura Ochrony Rządu.

Art. 9. [Zbieg tytułów objęcia ubezpieczeniem] 1. Osoby, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10, 18a, 20 i 21, spełniające jednocześnie
warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i ren-
towymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu
stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy
o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką
zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli
w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym
pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania
świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego
albo wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadcze-
nia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwali-
fikowanie. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpie-
czeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, z zastrze-
żeniem ust. 1a.

1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, człon-
kostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego,
świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysłu-

14



Art. 9 SysUbSpołU 1

gującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okre-
sie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie w przeliczeniu na
okres miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a, podle-
gają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1b i art. 16 ust. 10a.

1b. Jeżeli ubezpieczeni, o których mowa w ust. 1a, spełniają jednocze-
śnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym
i rentowymi z więcej niż jednego innego tytułu, stosuje się do nich odpo-
wiednio ust. 2.

1c. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8 i 10, spełniające
jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami eme-
rytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub
zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku
macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą
one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami
emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybra-
nych, tytułów.

1d. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 18a, spełniające
jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami eme-
rytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub
zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów.

2.4 Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpie-
czeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4–6 i 10, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami
z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowol-
nie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i ren-
towymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub
zmienić tytuł ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 2c i 7.

2a.5 Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca jednocze-
śnie pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wy-
konywania 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

4 Art. 9 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 23.10.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1831),
która wchodzi w życie 1.01.2016 r.

5 Art. 9 ust. 2a–2b w brzmieniu ustawy z dnia 23.10.2014 r. (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1831), która wchodzi w życie 1.01.2016 r.
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tych umów podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób
prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 18 ust. 8.
Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami
emerytalnym i rentowymi również z tytułu, o którym mowa w art. 6
ust. 1 pkt 4. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca
jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest pod-
stawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której
mowa w art. 18a, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym z obu tytułów, z zastrzeżeniem ust. 2c.

2b.5 Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, prowadząca jednocze-
śnie pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wyko-
nywania pracy nakładczej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru skła-
dek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa
w art. 18 ust. 8. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2,
prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której właściwa
jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
o której mowa w art. 18a, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom eme-
rytalnemu i rentowym z obu tytułów.

2c.6 Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, której podstawa wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym mie-
siącu jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a, spełniająca wa-
runki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rento-
wymi z innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emery-
talnemu i rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje
się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania
pracy na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, lub
z innych tytułów osiąga kwotę określoną w art. 18 ust. 4 pkt 5a.

3. Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest ob-
jęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego
wybranego przez siebie rodzaju działalności.

4. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 18a i 22, mające
ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowym.

6 Art. 9 ust. 2c dodany ustawą z dnia 23.10.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1831),
która wchodzi w życie 1.01.2016 r.
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4a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, mające ustalone prawo
do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emery-
talnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy,
z zastrzeżeniem ust. 2c i 4b.

4b. Osoby, o których mowa w ust. 4a, podlegają obowiązkowo ubez-
pieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli umowa agencyjna, umowa
zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Ko-
deksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowa
o dzieło, została zawarta z pracodawcą, z którym pozostają równocześnie
w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na
rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy.

4c. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8
ust. 6 pkt 1, mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do
czasu ustalenia prawa do emerytury.

5. Osoby, o których mowa w art. 6, niewymienione w ust. 4, 4a i 4c,
mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

6. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, art. 6a ust. 1 i art. 6b
ust. 1, a także osoby przebywające na urlopach wychowawczych podle-
gają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo odpo-
wiednio ubezpieczeniu emerytalnemu, jeżeli nie mają ustalonego prawa
do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek
ubezpieczeń społecznych.

6a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9, 9a, 9b, 11 i 12, obo-
wiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli
nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

6b. Pracownik, który łączy dodatkowy urlop macierzyński, dodatkowy
urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlop rodzicielski z wy-
konywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu na zasadach
określonych w art. 1821 § 5 Kodeksu pracy, podlega obowiązkowo ubez-
pieczeniom emerytalnemu i rentowym, z obu tytułów.

7. Duchowni spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpie-
czeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej podlegają ubezpieczeniom z tytułu tej działal-
ności.

8. Osoby pozostające w stosunku służby, z wyłączeniem osób, o których
mowa w art. 8 ust. 15 pkt 6, spełniające jednocześnie warunki do pod-
legania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4–6 i 10, mogą być dobrowolnie objęte tymi
ubezpieczeniami na swój wniosek.
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9. Członkowie rad nadzorczych spełniający warunki do objęcia ubez-
pieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlegają ubez-
pieczeniom również z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Art. 10. [Dobrowolna kontynuacja ubezpieczeń emerytalnych i rento-
wych] Jeżeli okres dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym
i rentowymi przekracza 10 lat, nie obowiązuje gwarancja wypłaty mini-
malnego świadczenia, w wypadku gdy stan własnego konta ubezpieczo-
nego nie będzie go zapewniał.

Art. 11. [Podleganie ubezpieczeniu chorobowemu] 1. Obowiązkowo
ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 6 ust. 1
pkt 1, 3 i 12.

2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wnio-
sek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rento-
wymi, wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8 i 10.

Art. 12. [Podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu] 1. Obowiązkowo
ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym.

2. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu bezrobotni pobierający
zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne, posłowie do Par-
lamentu Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wy-
branych w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osoby, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 2, 11, 19–22, art. 6a i art. 7.

2a–3. (uchylone)

Art. 13. [Okres podlegania obowiązkowi ubezpieczenia] Obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadko-
wemu podlegają osoby fizyczne w następujących okresach:

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

2) osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy – od dnia
oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do
dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy;

2a) (uchylony)
3) członkowie spółdzielni – od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na

rzecz spółdzielni do dnia zakończenia jej wykonywania;
4) osoby prowadzące pozarolniczą działalność – od dnia rozpoczęcia

wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej
działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działal-
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ności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej;

5) osoby współpracujące – od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowa-
dzeniu pozarolniczej działalności lub wykonywaniu umowy agencyj-
nej albo umowy zlecenia do dnia zakończenia tej współpracy;

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

7) stypendyści sportowi – od dnia spełnienia warunków, o których
mowa w art. 8 ust. 12, do dnia zaprzestania spełniania tych warun-
ków;

8) osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do
pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymcza-
sowego aresztowania – od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy do
dnia zakończenia wykonywania tej pracy;

9) bezrobotni – od dnia nabycia prawa do zasiłku, świadczenia integra-
cyjnego lub stypendium do dnia utraty prawa do nich;

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

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

10) duchowni – od dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystą-
pienia z tego stanu, a w przypadku alumnów seminariów duchow-
nych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów – od dnia ukończenia
25 lat;

11) żołnierze niezawodowi w służbie czynnej oraz osoby odbywające
służbę zastępczą – od dnia powołania lub skierowania do tej służby
do dnia zwolnienia z tej służby;

12) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 18a – od dnia nawiązania
stosunku służby do dnia zwolnienia ze służby;

13) osoby pozostające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasi-
łek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
– od dnia spełnienia warunków, o których mowa w art. 9 ust. 6, do
dnia zaprzestania spełniania tych warunków;

13a) osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1 – od dnia
określonego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 36 ust. 15, jako
dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie
wcześniej jednak niż od dnia, w którym oświadczenie zostało zło-
żone, do dnia wskazanego w oświadczeniu jako dzień zakończenia
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
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14) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 – od dnia nabycia prawa
do świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego, wynagrodzenia przy-
sługującego w okresie świadczenia górniczego lub w okresie stypen-
dium na przekwalifikowanie do dnia utraty tego prawa;

15) pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Pu-
blicznej – od dnia uzyskania statusu słuchacza do dnia utraty tego
statusu;

16) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 – od dnia nabycia prawa
do świadczenia szkoleniowego do dnia utraty tego prawa;

17) członkowie rad nadzorczych – od dnia powołania na członka rady
nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji.

Art. 14. [Okres objęty ubezpieczeniem dobrowolnym] 1. Objęcie dobro-
wolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym nastę-
puje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami,
nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony,
z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od
dnia wskazanego we wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpie-
czeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie określonym
w art. 36 ust. 4.

2. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe, o których
mowa w ust. 1, ustają:

1) od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń,
nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony;

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 współpracują-
cych, duchownych oraz osób wymienionych w art. 7; w uzasadnio-
nych przypadkach Zakład, na wniosek ubezpieczonego, może wyra-
zić zgodę na opłacenie składki po terminie, z zastrzeżeniem ust. 2a;

3) od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom.
2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jeżeli za część miesiąca

został pobrany zasiłek, ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następu-
jącego po dniu, za który zasiłek ten przysługuje.

3. Za okres opłacania składek uważa się także okres pobierania wyna-
grodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosob-
nienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków.
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