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Rozdział 1. Przepisy ogólne
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa określa zasady ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobo-
wego, ich wysokości oraz zasad ich wypłacania ubezpieczonym. Prawo do świadczeń 
chorobowych na równych zasadach przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu 
chorobowemu zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Świadczeniami pieniężnymi 
z ubezpieczenia chorobowego według ZasiłkiU są:
1) zasiłek chorobowy,
2) świadczenie rehabilitacyjne,
3) zasiłek wyrównawczy,
4) zasiłek macierzyński,
5) zasiłek opiekuńczy.

Świadczenia te stanowią gratyfikację za utracone wynagrodzenie w razie:
1) niezdolności do pracy ubezpieczonego spowodowane jego chorobą lub też chorobą 

członka jego najbliższej rodziny oraz
2) urodzenia dziecka.

Art. 1. [Zakres regulacji]
1. Świadczenia pieniężne na warunkach i w wysokości określonych ustawą przy-
sługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyń-
stwa określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.), zwanym dalej „ubezpieczonymi”.
2. Świadczenia pieniężne z tytułu następstw wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych określa odrębna ustawa.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● art. 6, 11, 12 SysUbSpołU,

 ● art. 6–8 WypadkiU.
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I. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu
1. Ubezpieczenie chorobowe gwarantuje osobom ubezpieczonym świadczenia pienięż-
ne na wypadek utraty zdolności do samodzielnego zarobkowania wskutek choroby. 
Definicja ubezpieczonego została zawarta w art. 4 ust. 1 SysUbSpołU, gdzie wskazano, 
że jest nim osoba fizyczna podlegająca chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych.

2. Nie oznacza to jednak, że wszyscy ubezpieczeni uzyskują prawo do świadczeń chorobo-
wych. Aby je posiadać, należy podlegać obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniu 
chorobowemu, z tym zastrzeżeniem, że tylko osoby objęte obowiązkowymi ubezpiecze-
niami emerytalno-rentowymi mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobo-
wego. Oznacza to, że jeżeli z mocy prawa osoba nie jest objęta obowiązkowym ubezpiecze-
niem chorobowym, to – aby mogła przystąpić do dobrowolnego – musi u niej wystąpić 
warunek konieczności objęcia jej składkami emerytalno-rentowymi, co oznacza, że 
osoby podlegające dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym nie mogą na 
zasadach dobrowolności podlegać ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu.

Orzecznictwo

Stwierdzenie w  prawomocnym wyroku sądu, że strona w  danym okresie nie podlega obo-
wiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym (art. 365 § 1 KPC), prowadzi do nie-
możliwości objęcia go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w tym okresie, co w kon-
sekwencji oznacza brak prawa do zasiłku chorobowego (post. SN z 4.4.2012 r., I UK 427/11, 
Legalis).

Orzecznictwo

Okoliczność pozostawienia stronom swobody zawarcia umowy o  pracę, także w  sytuacji, 
gdyby nakierowana ona była wyłącznie na objęcie ubezpieczeniem społecznym, nie uchyla 
kontroli stosunku prawnego formowanego w warunkach wolności pod kątem ogólnych klau-
zul zabezpieczających życie społeczne przed zjawiskami patologicznymi, które mimo pozor-
nej zgodności z innymi przepisami nie mogą doznawać ochrony ze strony państwa (wyr. SN 
z 22.4.2008 r., II UK 210/07, Legalis).

Ustawa reguluje również zasady podlegania poszczególnym ubezpieczeniom:
1) art. 6 SysUbSpołU ustala normy obowiązujące przy ustalaniu obowiązkowego ubez-

pieczenia emerytalnego i rentowego;
2) art. 7 SysUbSpołU reguluje dobrowolne ubezpieczenia emerytalnego i rentowe;
3) art. 11 ust. 1 SysUbSpołU – obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe;
4) art. 11 ust. 2 SysUbSpołU – dobrowolne ubezpieczenia chorobowe oraz
5) art. 12 SysUbSpołU obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe.

W tabeli 1 zaprezentowano zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i okresy 
podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom.
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Tabela 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

Ubezpieczony
Rodzaj ubezpieczenia Okresy podlegania 

ubezpieczeniomemerytalne rentowe chorobowe wypadkowe

Pracownik Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Od dnia nawiązania 
stosunku pracy do 
dnia jego ustania

Osoba wykonująca 
pracę nakładczą

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Dobrowolne Nie pod-
lega

Od dnia oznaczonego 
w umowie jako dzień 
rozpoczęcia jej wyko-
nywania do dnia jej 
rozwiązania lub wyga-
śnięcia

Członek rolniczej 
spółdzielni produkcyj-
nej i spółdzielni kółek 
rolniczych

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Od dnia rozpoczęcia 
wykonywania pracy na 
rzecz spółdzielni do 
dnia zakończenia jej 
wykonywania

Osoba wykonująca 
umowę agencyjną, 
umowę zlecenia lub 
umowę o świadcze-
nie usług oraz osoby 
z nimi współpracujące

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Dobrowolne Obowiąz-
kowe

Od dnia oznaczonego 
w umowie jako dzień 
rozpoczęcia jej wyko-
nywania do dnia jej 
rozwiązania lub wyga-
śnięcia

Osoba prowadząca 
pozarolniczą działal-
ność gospodarczą

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Dobrowolne Obowiąz-
kowe

Od dnia rozpoczęcia 
wykonywania działal-
ności do dnia zaprze-
stania wykonywania, 
z wyłączeniem okresu, 
na który wykonywanie 
działalności zostało za-
wieszone

Osoba współpracu-
jąca z osobą prowa-
dzącą pozarolniczą 
działalność

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Dobrowolne Obowiąz-
kowe

Od dnia rozpoczęcia 
współpracy do dnia jej 
zakończenia

Poseł lub senator po-
bierający uposażenie

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Nie pod-
lega

Obowiąz-
kowe

Od dnia nabycia prawa 
do uposażenia do dnia 
utraty tego prawa

Poseł do Parlamentu 
Europejskiego

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Nie pod-
lega

Nie pod-
lega

Od dnia nabycia prawa 
do uposażenia do dnia 
utraty tego prawa

Poseł do Parlamentu 
Europejskiego wybra-
ny w RP

Dobrowolne Dobrowol-
ne

Nie pod-
lega

Nie pod-
lega

Od dnia nabycia prawa 
do uposażenia do dnia 
utraty tego prawa
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Ubezpieczony
Rodzaj ubezpieczenia Okresy podlegania 

ubezpieczeniomemerytalne rentowe chorobowe wypadkowe

Stypendysta sportowy 
(z wyjątkiem osób 
uczących się lub stu-
diujących), jeśli nie 
podlega ubezpiecze-
niom z innego tytułu

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Nie pod-
lega

Obowiąz-
kowe

Od dnia spełnienia 
warunków do objęcia 
ubezpieczeniami spo-
łecznymi do dnia za-
przestania spełniania 
tych warunków

Pobierający stypen-
dium słuchacz Kra-
jowej Szkoły Admini-
stracji Publicznej

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Nie pod-
lega

Obowiąz-
kowe

Od dnia uzyskania sta-
tusu słuchacza do dnia 
utraty tego statusu

Osoba wykonująca 
odpłatnie pracę na 
podstawie skierowa-
nia do pracy w czasie 
odbywania kary po-
zbawienia wolności 
lub tymczasowego 
aresztowania

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Dobrowolne Obowiąz-
kowe

Od dnia rozpoczęcia 
wykonywania pracy do 
dnia zakończenia wy-
konywania tej pracy

Osoba pobierająca 
zasiłek dla bezrobot-
nych, świadczenie 
integracyjne lub sty-
pendium w okresie 
odbywania szkolenia, 
stażu lub przygotowa-
nia zawodowego doro-
słych, na które zosta-
ła skierowana przez 
powiatowy urząd 
pracy, jeżeli nie pod-
lega ubezpieczeniom 
z innego tytułu

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Nie pod-
lega

Nie pod-
lega

Od dnia nabycia prawa 
do zasiłku, świadcze-
nia integracyjnego lub 
stypendium do dnia 
utraty do nich prawa

Bezrobotny pobierają-
cy stypendium

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Nie pod-
lega

Obowiąz-
kowe

Od dnia nabycia prawa 
do stypendium do dnia 
utraty tego prawa

Osoba pobierająca 
stypendium w okresie 
odbywania szkolenia, 
stażu lub przygoto-
wania zawodowego 
dorosłych, na które 
została skierowana 
przez inny podmiot 
niż powiatowy urząd 
pracy, jeżeli nie pod-
lega ubezpieczeniom 
z innego tytułu

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Nie pod-
lega

Obowiąz-
kowe

Od dnia nabycia prawa 
do stypendium do dnia 
utraty tego prawa
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Ubezpieczony
Rodzaj ubezpieczenia Okresy podlegania 

ubezpieczeniomemerytalne rentowe chorobowe wypadkowe

Osoba pobierająca 
stypendium na pod-
stawie przepisów 
PromZatrU w okresie 
odbywania studiów 
podyplomowych, je-
żeli nie podlega ubez-
pieczeniom z innego 
tytułu

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Nie pod-
lega

Obowiąz-
kowe

Od dnia nabycia prawa 
do stypendium do dnia 
utraty tego prawa

Duchowny Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Dobrowolne Obowiąz-
kowe

Od dnia przyjęcia do 
stanu duchownego 
do dnia wystąpienia 
z tego stanu

Żołnierz niezawodowy 
pełniący służbę czyn-
ną wojskową (z wy-
łączeniem żołnierzy 
pełniących służbę 
kandydacką)

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Nie pod-
lega

Nie pod-
lega

Od dnia powołania 
lub skierowania do tej 
służby do dnia zwolnie-
nia z tej służby

Osoba odbywająca 
służbę zastępczą, je-
żeli nie podlega ubez-
pieczeniom z innego 
tytułu

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Od dnia powołania 
lub skierowania do tej 
służby do dnia zwolnie-
nia z tej służby

Funkcjonariusz Służby 
Celnej

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Nie  
podlega

Obowiąz-
kowe

Od dnia nawiązania 
stosunku służbowego 
do dnia zwolnienia ze 
służby

Osoba przebywająca 
na urlopie wychowaw-
czym, jeżeli nie ma 
ustalonego prawa do 
emerytury lub renty 
i nie podlega ubez-
pieczeniom z innego 
tytułu

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Nie  
podlega

Nie  
podlega

Od dnia spełnienia 
warunków do objęcia 
ubezpieczeniem eme-
rytalnym i rentowym do 
dnia zaprzestania tych 
warunków

Osoba pobierająca 
zasiłek macierzyński 
albo zasiłek w wyso-
kości zasiłku macie-
rzyńskiego

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Nie  
podlega

Nie  
podlega

Od dnia spełnienia 
warunków, o których 
mowa w art. 9 ust. 6 
SysUbSpołU, tj. jeżeli 
nie mają ustalonego 
prawa do emerytury lub 
renty i nie mają innych 
tytułów rodzących obo-
wiązek ubezpieczeń 
społecznych do dnia za-
przestania spełniania 
tych warunków
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Ubezpieczony
Rodzaj ubezpieczenia Okresy podlegania 

ubezpieczeniomemerytalne rentowe chorobowe wypadkowe

Osoba pobierająca 
świadczenie socjalne 
wypłacane w okresie 
urlopu, osoba pobie-
rająca zasiłek socjalny 
wypłacany na czas 
przekwalifikowania za-
wodowego i poszukiwa-
nia nowego zatrudnie-
nia, osoba pobierająca 
wynagrodzenie przy-
sługujące w okresie 
korzystania ze świad-
czenia górniczego albo 
w okresie korzystania 
ze stypendium na prze-
kwalifikowanie

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Nie  
podlega

Nie  
podlega

Od dnia nabycia pra-
wa do świadczenia 
socjalnego, zasiłku so-
cjalnego, wynagrodze-
nia przysługującego 
w okresie świadczenia 
górniczego lub w okre-
sie stypendium na 
przekwalifikowanie do 
dnia utraty tego prawa

Osoba pobierająca 
świadczenie szkole-
niowe po ustaniu za-
trudnienia

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Nie  
podlega

Nie  
podlega

Od dnia nabycia prawa 
do świadczenia szkole-
niowego do dnia utraty 
tego prawa

Osoba rezygnują-
ca z zatrudnienia 
w związku z koniecz-
nością sprawowania 
bezpośredniej osobi-
stej opieki nad dłu-
gotrwale lub ciężko 
chorym członkiem 
rodziny oraz wspólnie 
niezamieszkującymi 
matką, ojcem lub ro-
dzeństwem

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Nie  
podlega

Nie  
podlega

Przez okres niezbędny 
do uzyskania okre-
su ubezpieczenia 
– 25-letniego okresu 
ubezpieczenia (skład-
kowego i nieskładko-
wego), z zastrzeże-
niem art. 87 ust. 1b 
EmRentyFUSU

Osoba pobierająca 
świadczenie pielęgna-
cyjne albo specjalny 
zasiłek opiekuńczy

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Nie  
podlega

Nie  
podlega

Od dnia nabycia prawa 
do świadczenia pie-
lęgnacyjnego, zasiłku 
opiekuńczego do dnia 
utraty tego prawa

Osoby sprawujące 
osobistą opiekę nad 
dzieckiem, które 
spełniają warunki 
określone w art. 6a 
SysUbSpołU, jeżeli 
nie mają ustalonego 
prawa do emerytury 
lub renty i nie mają 
innych tytułów rodzą-
cych obowiązek ubez-
pieczeń społecznych 

Obowiąz-
kowe

Nie pod-
lega

Nie  
podlega

Nie  
podlega

Od dnia nabycia prawa 
do świadczenia socjal-
nego do dnia utraty 
tego prawa
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Ubezpieczony
Rodzaj ubezpieczenia Okresy podlegania 

ubezpieczeniomemerytalne rentowe chorobowe wypadkowe

Członek rady nadzor-
czej wynagradzany 
z tytułu pełnienia tej 
funkcji

Obowiąz-
kowe

Obowiąz-
kowe

Nie  
podlega

Nie  
podlega

Od dnia powołania na 
członka rady nadzor-
czej do dnia zaprze-
stania pełnienia tej 
funkcji

Osoba podlegająca 
dobrowolnie ubez-
pieczeniom emery-
talnemu i rentowym, 
na podstawie art. 7 
SysUbSpołU

Dobrowolne Dobrowolne Nie  
podlega

Nie  
podlega

Od dnia wskazanego 
we wniosku o objęcie 
tymi ubezpieczeniami, 
nie wcześniej jednak 
niż od dnia, w którym 
wniosek został zgło-
szony

3. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest jednakowa dla wszystkich grup ubezpie-
czonych, tj. zarówno dla tych, którzy podlegają tym ubezpieczeniom obowiązkowo, jak 
i dla ubezpieczonych dobrowolnie, i wynosi 2,45% podstawy jej wymiaru.

4. W prawie ubezpieczeń społecznych obowiązuje równość formalna wszystkich 
ubezpieczonych, a w związku z tym w prawie tym nie ma klauzul generalnych, które 
pozwalałby indywidualnie potraktować każdego ubezpieczonego.

Orzecznictwo

Istotną cechą ubezpieczeń społecznych jest schematyzm prawa do świadczeń. Wyraża się on 
w bezwzględnym przestrzeganiu równości formalnej, bez możliwości korekty w przypadkach 
uzasadnionych okolicznościami sytuacji jednostkowej. W związku z tym w prawie ubezpie-
czeń społecznych nie ma klauzul generalnych, tj. zwrotów ustawowych, pozwalających na 
indywidualne potraktowanie każdego przypadku ze względu na np. zasady współżycia spo-
łecznego (wyr. SA w Szczecinie z 28.8.2014 r., III AUa757/13, Legalis).

II. Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe pracowników
5. W kontekście obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego oraz chorobo-
wego i wypadkowego za pracownika uważa się:
1) osobę pozostającą w stosunku pracy;
2) osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej 

umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy KC dotyczące zlecenia 
oraz umowy o dzieło, jeżeli zawarto je z pracodawcą, z którym dana osoba pozostaje 
równocześnie w stosunku pracy, lub z innym podmiotem niż pracodawca, ale w ra-
mach tych umów praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym osoba ta 
pozostaje w stosunku pracy (także wtedy, gdy przebywa na urlopie bezpłatnym).
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Ważne

Za własnego pracownika nie uważa się pracownika przebywającego na urlopie wychowaw-
czym, macierzyńskim lub bezpłatnym, który w  czasie urlopu wykonuje zawartą ze swoim 
pracodawcą umowę cywilnoprawną lub zawarł taką umowę z innym podmiotem niż praco-
dawca, ale na jej podstawie wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy.

 
6. Pracownicy podlegają obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym nieza-
leżnie od wymiaru czasu pracy, posiadania innego tytułu do ubezpieczeń lub uprawnień 
emerytalno-rentowych oraz bycia studentem albo uczniem. Także pracownicy młodo-
ciani, czyli osoby, które ukończyły 16 lat, ale nie przekroczyły 18 lat, zatrudnione na 
zasadach określonych w KP, są objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami chorobowymi.

Orzecznictwo

Dla wywołania skutków prawnych związanych z  istnieniem danego stosunku zobowiąza-
niowego nie jest wystarczające jedynie zawarcie umowy od strony formalnej, ale decydujące 
jest rzeczywiste realizowanie i  trwanie stosunku pracy w  granicach wyznaczonych treścią 
art.  22  KP. Sama wola stron nie jest wystarczająca, skoro nie towarzyszy jej realizowanie 
umowy (wyr. SA w Łodzi z 5.2.2013 r., III AUa 957/12, Legalis).

Osoba, która jest zatrudniona równocześnie na podstawie kilku umów o pracę lub też 
jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz zawarła umowę lub umowy cywil-
noprawne ze swoim pracodawcą lub wykonuje je na rzecz swojego pracodawcy, podlega 
ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo z każdej zawartej umowy o pracę.

Orzecznictwo

Wynagrodzenie za pracę z tytułu nabycia przez pracodawcę z mocy prawa autorskich praw 
majątkowych do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiąz-
ków ze stosunku pracy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, 
rentowe, wypadkowe i chorobowe (uchw. SN z 14.2.2012 r., III UZP 4/11, OSNAPiUS 2012, 
Nr 15–16, poz. 198).

7. Pracownik przystępuje do ubezpieczeń od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia 
ustania zatrudnienia, z wyłączeniem urlopów bezpłatnych. Należy jednak mieć na 
uwadze, że pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym, z którym zawiera się 
umowę zlecenia lub o dzieło, podlega ubezpieczeniom na zasadach określonych dla 
zleceniobiorców. Takiej osoby nie traktuje się jako pracownika i nie mają tu zastosowania 
przepisy art. 8 ust. 2a SysUbSpołU.

8. Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich i wychowawczych są objęci 
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym. Składka na ubezpieczenie chorobowe nie 
jest w ich przypadku odprowadzana.



13

Rozdział 1. Przepisy ogólne Ar t.  1 

Orzecznictwo

Podleganie przez kobietę obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu stosunku pra-
cy i  uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, wyklucza równoczesne podleganie do-
browolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z  tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej 
i uzyskanie prawa do drugiego zasiłku macierzyńskiego (wyr. SN z 3.10.2008 r., II UK 32/08, 
OSNAPiUS 2010, Nr 3–4, poz. 51).

9. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe nie stosuje 
się ograniczenia, tak jak ma to miejsce w przypadku składki emerytalnej i rentowej.

Ważne

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe pracowników 
w  danym  roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotno-
ści prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na 
dany rok kalendarzowy.

 
Ograniczenie to nie ma miejsca w przypadku składki chorobowej, co oznacza, że w sytu-
acji przekroczenia rocznej podstawy składek wstrzymywane jest przekazywanie składek 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ale w dalszym ciągu jest odprowadzana składka 
chorobowa.

Przykład

Miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi 11 500 zł. Osoba ta nie osiąga przychodów 
z innego tytułu. W listopadzie 2016 r. pracownik przekroczy limit rocznej podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne. W 2016 r. kwota rocznego ograniczenia podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 121 650 zł (SkładkiUbEmiRentO).

W listopadzie podstawy wymiaru składek ZUS oraz wysokości składek na poszczególne ubez-
pieczenia należy obliczyć następująco:
1) przychód pracownika od początku roku do 30 listopada:

11 500,00 zł × 11 miesięcy = 126 500 zł;
2) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w listopadzie 2016 r. 

z uwzględnieniem rocznego limitu (od kwoty rocznego limitu należy odjąć przychód stano-
wiący podstawę wymiaru składek społecznych osiągnięty od początku roku):
126 500 zł – 121 650 zł = 4850 zł;

3) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe: 11500 zł;
4) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:

a) składka na ubezpieczenie emerytalne:
4850 zł × 9,76% = 473,36 zł,

b) składka na ubezpieczenie rentowe:
4850 zł × 1,5% = 72,75 zł,

c) składka na ubezpieczenie chorobowe:
11 500 zł × 2,45% = 281,75 zł;

5) podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (przychód stanowiący podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy pomniejszyć o kwotę składek na ubez-
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pieczenie społeczne finansowanych przez pracownika):
11 500 zł – 546,11 zł = 10 953,89 zł;

6) składka na ubezpieczenie zdrowotne:
10 953,89 zł × 9% = 985,85 zł. 

III. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorców
10. Co do zasady, zleceniobiorcy i osoby z nimi współpracujące podlegają obowiązko-
wym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Każda umowa, bez względu na okres, na 
jaki została zawarta, rodzi obowiązek ubezpieczeń, choć istnieją wyjątki, które zostaną 
przybliżone poniżej. Umowa zlecenia rodzi także obowiązek ubezpieczenia wypadkowe-
go. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla zleceniobiorców zawsze dobrowolne, 
ale możliwe tylko wtedy, gdy umowa zlecenia stanowi obowiązkowy tytuł do ubez-
pieczeń społecznych. Podstawę wymiaru składki chorobowej stanowi wynagrodzenie 
wynikające z umowy zlecenia.

11. Od 1.1.2016 r. zmianie uległy zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym 
z tytułu umowy zlecenia. Zleceniobiorca (albo osoba współpracująca ze zleceniobiorcą), 
którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym 
miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, który spełnia 
warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych 
tytułów, podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom jako zleceniobiorca (lub osoba 
współpracująca) oraz z kolejnej lub kolejnych umów zlecenia. Zasady tej nie stosuje się, 
jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umo-
wy zlecenia (lub współpracy przy jej wykonywaniu) lub z innych umów osiąga kwotę 
minimalnego wynagrodzenia. W 2016 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę 
wynosi 1850 zł (MinWynagrR).

Przykład

Jan O. 1.2.2016  r. zawarł ze zleceniodawcą firmą Pevex S.A. umowę zlecenia na kwotę 
1750 zł. Następnie 15.2.2016 r. zawarł drugą umowę zlecenia z Krzysztofem Kowalskim na 
projekt architektoniczny na kwotę 2800  zł. W  lutym 2016  r. Jan O. podlega obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu umów zlecenia.

 

12. Ustalając łączną podstawę wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubez-
pieczeń emerytalnego i rentowych, należy dokonywać wyliczeń dla każdego miesiąca 
odrębnie. Jeśli zleceniobiorca uzyska przychód z tytułu wykonywania pracy na podsta-
wie umowy zlecenia w całości za okres sprzed 1.1.2016 r., w którym podlegał wyłącznie 
obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, a umowa trwa dalej po 1.1.2016 r., takiego 
przychodu nie należy uwzględniać przy ustalaniu łącznej podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
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Ważne

Nie stanowi tytułu do żadnych ubezpieczeń umowa o dzieło zawarta z osobą niepozostającą 
w stosunku pracy ze zleceniodawcą.

 

13. Wśród grup wyjątków od obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym 
znajdują się uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodsta-
wowych i studenci – do ukończenia 26 lat. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym 
przez ZUS:
1) uczniem do 31 sierpnia każdego roku jest osoba, która:

a) kontynuuje naukę w tej samej szkole,
b) skończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna 

się 1 września,
c) ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki;

2) uczniem do 30 września każdego roku jest osoba, która przedstawia zaświadcze-
nie o przyjęciu na studia wyższe.

Definicja ucznia nie znajduje się w SysUbSpołU, wynika z praktyki stosowanej przez ZUS.

14. W rozumieniu SysUbSpołU oraz PrSzkolWyż studentem jest osoba kształcąca się na 
studiach wyższych (art. 2 ust. 1 pkt 18k PrSzkolWyż). Natomiast przez:
1) studia pierwszego stopnia rozumie się formę kształcenia, na którą są przyjmowani 

kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji 
pierwszego stopnia (art. 2 ust. 1 pkt 7 PrSzkolWyż);

2) studia drugiego stopnia rozumie się formę kształcenia, na którą są przyjmowani 
kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończącą się 
uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia (art. 2 ust. 1 pkt 8 PrSzkolWyż);

3) jednolite studia magisterskie rozumie się formę kształcenia, na którą są przyj-
mowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem 
kwalifikacji drugiego stopnia (art. 2 ust. 1 pkt 9 PrSzkolWyż).

Nie są natomiast studentami w rozumieniu SysUbSpołU uczestnicy studiów dokto-
ranckich, ponieważ są to studia trzeciego stopnia, oraz uczestnicy studiów podyplo-
mowych.

Przykład

Zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i  dobrowolnie ubezpie-
czeniu chorobowemu. Od 1 października jest studentem studiów zaocznych i nie ma ukoń-
czonych 26 lat. Czy w związku z tym od 1 października nie należy odprowadzać składek z ty-
tułu jego wynagrodzenia?

Zleceniobiorcy będący studentami lub uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub po-
nadpodstawowych nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu do ukończenia 
26 lat. Nie ma przy tym znaczenia, czy dana osoba jest studentem studiów dziennych, zaocz-
nych, wieczorowych, jak również czy uczelnia jest placówką państwową, czy też prywatną.
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W związku z tym, zatrudniając na umowę zlecenia ucznia lub studenta, który nie ukończył 
26  lat, nie zgłasza się go do ubezpieczeń społecznych i  zdrowotnego. Wyjątkiem od zasa-
dy, że za studenta zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia do ukończenia przez niego 
26 lat nie opłaca się składek, jest sytuacja, gdy studenta ze zleceniodawcą łączy równocześnie 
umowa o  pracę. W  takim przypadku umowa zlecenia w  zakresie ubezpieczeń społecznych 
jest traktowana jak umowa o pracę i składki są naliczane od łącznego wynagrodzenia, które 
otrzymuje ubezpieczony.

Jeżeli zleceniobiorca, który był zgłoszony z  umowy zlecenia do ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego, poinformował płatnika, że od 1 października został studentem 
– od tego dnia nie podlega już ubezpieczeniom społecznym i w konsekwencji ubezpieczeniu 
zdrowotnemu.

Płatnik składek powinien więc złożyć formularz ZUS ZWUA i 1 października wyrejestrować 
zleceniobiorcę z ubezpieczeń. Oczywiście z uwagi na to, że status studenta osoba ta uzyskała 
od 1 października, składki nie będą za nią naliczane od przychodów należnych i wypłaco-
nych za okres od 1 października. Gdy natomiast w październiku lub ewentualnie w kolejnych 
miesiącach otrzyma wynagrodzenie za wrzesień lub wcześniejsze miesiące, to od tego wyna-
grodzenia płatnik będzie miał obowiązek opłacić od tego przychodu należne składki na ubez-
pieczenia społeczne i zdrowotne. Rozliczenie należnych składek nastąpi wówczas w raporcie 
ZUS RCA z kodem 30 00 xx.

 

IV. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących 
działalność gospodarczą
15. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowym 
ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, od dnia 
rozpoczęcia wykonywania tej działalności, nie wcześniej jednak niż od dnia złożenia 
wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, do dnia zaprzestania wykony-
wania działalności.

Ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest zawsze dobro-
wolne i jego podstawę stanowi podstawa wymiaru dla składek na ubezpieczenie społeczne. 
Przedsiębiorca nie może zadeklarować podstawy wymiaru na ubezpieczenie chorobowe 
w kwocie innej niż podstawa wymiaru dla składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

16. Składki na ubezpieczenia społeczne (tj. obowiązkowe emerytalne, rentowe 
i wypadkowe oraz dobrowolne chorobowe) przedsiębiorcy (tj. osoby prowadzącej 
pozarolniczą działalność gospodarczą) są obliczane od podstawy wymiaru składek sta-
nowiącej kwotę zadeklarowaną przez przedsiębiorcę, nie niższą jednak niż 60% pro-
gnozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłoszonego przez MPiPS 
(i nie wyższą od 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim 
kwartale w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – art. 20 ust. 3 
SysUbSpołU). Natomiast dla składek zdrowotnych składka jest stała i jednakowa dla 
wszystkich – zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za 
IV kwartał, które ogłasza GUS.
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W 2015 r. 60% od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (wynoszącej 
3959 zł) stanowi kwota 2375,40 zł, co wynika z SkładkiUbEmiRentO14).

Od stycznia do grudnia 2016 r. 60% od kwoty prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia (wynoszącej 4055 zł) stanowi kwota 2433 zł, co wynika z Składki-
UbEmiRentO15.

Przykład

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą podjął decyzję o podwyższeniu składki na 
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Czy składki na pozostałe ubezpieczenia też wzrosną?

Podwyższenie podstawy składki chorobowej automatycznie powoduje podwyższenie pod-
stawy naliczania wszystkich składek społecznych. Jest to spowodowane tym, że podstawa 
naliczania wszystkich składek społecznych jest taka sama, więc nie da się podwyższyć samej 
składki ubezpieczenia chorobowego. Zwiększy się również składka na Fundusz Pracy u pro-
wadzących działalność, którzy mają obowiązek jej opłacania.

 

V. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wspólników spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółek 
jawnych, komandytowych lub partnerskich
17. Wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółek jawnych, 
komandytowych lub partnerskich podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytal-
nemu, rentowemu i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do 
dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. Natomiast ubezpieczenie chorobowe 
jest dobrowolne.

Orzecznictwo

Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyj-
nej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach 
prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o  świadcze-
nie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU) i nadal uchwale moc zasady prawnej oraz ustalił, 
że przedstawiona wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały (uchw. składu 7 sędziów SN 
z 17.6.2015 r., III UZP 2/15, OSNAPiUS 2015, Nr 12, poz. 163).

VI. Obowiązek zgłaszania do ubezpieczeń i odprowadzania 
składek
18. Podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i chorobowemu oznacza dla 
płatnika składek obowiązek objęcia osoby uprawnionej ubezpieczeniami poprzez 
zgłoszenie jej do ubezpieczenia. W praktyce więc płatnicy składek są zobowiązani 
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przekazywać do ZUS zgłoszenia do ubezpieczeń, imienne raporty miesięczne, deklaracje 
rozliczeniowe, inne dokumenty niezbędne do prowadzenia kont płatników składek i kont 
ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów poprzez transmisję danych w formie 
dokumentu elektronicznego z programu Płatnik.

Jedynie płatnicy składek rozliczający składki za nie więcej niż 5 osób mogą przekazywać 
dokumenty w formie dokumentu pisemnego albo w formie wydruku z Płatnika.

Tylko w uzasadnionych przypadkach, na wniosek płatnika składek złożony w jednostce 
terenowej ZUS, Zakład może upoważnić płatnika składek rozliczającego składki za wię-
cej niż 5 osób do przekazywania dokumentów w formie dokumentu pisemnego według 
ustalonego wzoru albo w formie wydruku lub poprzez nośniki elektroniczne w formie 
dokumentu elektronicznego.

Art. 2. [Rodzaje świadczeń]
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa, zwanego dalej „ubezpieczeniem chorobowym”, obejmują:
1) zasiłek chorobowy;
2) świadczenie rehabilitacyjne;
3) zasiłek wyrównawczy;
4) (uchylony);
5) zasiłek macierzyński;
6) zasiłek opiekuńczy.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● art. 92 KP,

 ● art. 4, 18, 23, 29–30, 32–32a ZasiłkiU.

I. Zasiłek chorobowy
1. Ustawa zasiłkowa wymienia 5 rodzajów świadczeń pieniężnych w razie choroby 
i macierzyństwa osoby ubezpieczonej. Jednym z nich jest zasiłek chorobowy, którego 
funkcją jest częściowe zrekompensowane zarobku utraconego w wyniku niezdol-
ności do pracy z powodu choroby ubezpieczonego (por. Społeczne ubezpieczenie 
chorobowe i wypadkowe. Komentarz, red. M. Gersdorf, B. Gudowska, Warszawa 2012).

2. Regulacje dotyczące:
1) wymaganego okresu ubezpieczenia do uzyskania zasiłku chorobowego;
2) przyczyn niezdolności do pracy;
3) prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia;
4) okresów zasiłkowych;
5) wysokości zasiłku chorobowego oraz
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6) wyłączeń do prawa lub utraty prawa do zasiłku
– zawarto w rozdziale 2 ZasiłkiU.

Orzecznictwo

Zasadniczą cechą ubezpieczenia społecznego jest ochrona zdolności produkcyjnych człowie-
ka przed skutkami zdarzeń losowych oraz zasada wzajemności świadczeń pracownika odpro-
wadzającego składki i państwa wypłacającego zasiłek w razie niemożności świadczenia pra-
cy (wyr. TK z 24.6.2008 r., SK 16/06, Dz.U. z 2008 r. Nr 119, poz. 771).

II. Świadczenie rehabilitacyjne
3. Drugim świadczeniem wymienionym w art. 2 ZasiłkiU jest świadczenie rehabilitacyj-
ne. Przysługuje ono ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest 
nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyska-
nie zdolności do pracy przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie 
dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

4. Regulacje dotyczące:
1) przesłanek nabycia prawa do zasiłku rehabilitacyjnego,
2) wysokości świadczenia oraz
3) prawa do ponownego nawiązania stosunku pracy
– zawarto w rozdziale 3 ZasiłkiU.

III. Zasiłek wyrównawczy
5. Kolejnym świadczeniem zawartym w katalogu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest zasiłek wyrównawczy. Jego celem jest 
wyrównanie możliwych strat w zarobkach pracownika, poniesionych przez niego 
z powodu obniżenia sprawności do pracy. Należy podkreślić, że w przeciwieństwie 
do innych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zasiłek wyrównywaczy przysługuje 
wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, czyli posiadającym 
pracowniczy tytuł ubezpieczenia chorobowego, ponieważ podstawowym warunkiem 
nabycia prawa do tego zasiłku jest pogorszenie sytuacji finansowej pracownika z powodu 
poddania się przez niego rehabilitacji zawodowej, niekiedy adaptacji lub przyuczenia do 
wykonywania innej pracy.

6. Regulacje dotyczące:
1) przesłanek nabycia prawa do zasiłku wyrównawczego,
2) wysokości świadczenia oraz
3) wyłączeń prawa do zasiłku wyrównawczego
– zawarto w rozdziale 4 ZasiłkiU.


