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Zasady podlegania 

ubezpieczeniom społecznym 

a) zasada powszechności, 

b) zasada przymusu, 

c) zasada automatyzmu. 

 



Zasada powszechności 

Objęcie obowiązkiem ubezpieczenia osób:  

- pozostających w zatrudnieniu i osób których 

sytuacja faktyczna i prawna jest analogiczna do 

sytuacji osób pozostających w zatrudnieniu, 

- mających stałe źródło dochodu (aspekt 

podmiotowy). 



Zasada przymusu 

Obowiązek objęcia ubezpieczeniem wynika z 

ustawy, jest niezależny od woli jednostki. 

Dobrowolne ubezpieczenie społeczne – ma 

charakter wyjątkowy (art. 14 u.s.u. w zw. z art. 7 i 

art 11 ust. 2; art. 9) 



Zasada automatyzmu 
Obowiązek ubezpieczenia powstaje z chwilą powstania 

tytułu ubezpieczenia społecznego - nawiązania stosunku 

prawnego, z którym ustawa łączy obowiązek podlegania 

ubezpieczeniom społecznym (art. 13 u.s.u.). 

Automatyzm wyklucza: 

- uwolnienie się od obowiązku ubezpieczenia, 

- modyfikowanie warunków ubezpieczenia w sposób 

odbiegający od unormowań ustawowych. 

 

 



Zgłoszenie do ubezpieczenia 

czynność faktyczna, o charakterze ewidencyjnym, 

której celem jest: potwierdzenie istnienia 

określonego stosunku prawnego rodzącego 

obowiązek ubezpieczenia (deklaratoryjność 

zgłoszenia) lub stwarzającego możliwość 

zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia 

(konstytutywność zgłoszenia) 

 



Zgłoszenie do ubezpieczenia a 

zasada automatyzmu (art. 36)  
ustawa przewiduje obowiązek zgłoszenia do 

ubezpieczenia osób objętych nim obowiązkowo, 

zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego dokonuje 

płatnik składek (zasada) lub ubezpieczony, 

zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od daty 

powstania obowiązku ubezpieczenia (zasada) 



Tytuł ubezpieczenia 
Stosunek prawny lub określona sytuacja faktyczna, z 

którą ustawa łączy obowiązek podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub stwarza taką możliwość. 

Tytuł ubezpieczenia społecznego przesądza o: 

- podleganiu ubezpieczeniu, 

- obowiązku zapłaty składek, 

- istnieniu prawa do świadczeń. 

 



Brak tytułu ubezpieczenia  

- osoba nie może podlegać systemowi 

ubezpieczenia społecznego (wyjątek art. 7), 

- osoba nie ma ochrony wynikającej z systemu 

ubezpieczenia społecznego, 

- w razie wystąpienia ryzyka socjalnego może 

ubiegać się co najwyżej o świadczenia z 

pomocy społecznej. 

 



Stosunek pracy jako tytuł 

ubezpieczenia  
- o objęciu ubezpieczeniem decyduje sama okoliczność 

pozostawania w stosunku pracy, 

- o tym, czy strony nawiązały stosunek pracy nie 

decyduje samo formalne zawarcie umowy o pracę, 

przystąpienie do ubezpieczenia i opłacanie składek, ale 

faktyczne i rzeczywiste realizowanie elementów 

charakterystycznych dla stosunku pracy (ZUS może 

kwestionować istnienie tytułu ubezpieczenia oraz jego 

treść np. w zakresie wynagrodzenia) 
 



Motywacja podjęcia zatrudnienia a 

istnienie tytułu ubezpieczenia 

Motywacja do podejmowania aktywności 

zawodowej wyłącznie w celu bycia objętym 

ubezpieczeniem społecznym lub w celu 

uzyskania świadczeń nie ma znaczenia dla 

istnienia tytułu ubezpieczenia.  



Pracownik - fikcja prawna 

ustanowiona w art. 8 ust. 2 ustawy 

systemowej 

 

ma zastosowanie tylko do takiej osoby, która 

spełnia wszystkie kryteria określone w art. 8 ust. 

11 tej ustawy, a w tym warunek współpracy przy 

prowadzeniu pozarolniczej działalności  



Fikcja prawna ustanowiona w art. 

8 ust. 2 ustawy systemowej c.d. 

Cechy konstytutywne pojęcia "współpraca przy działalności gospodarczej” 

według SN: 

 istotny ciężar gatunkowy działań współpracownika; 

 bezpośredni związek z przedmiotem działalności gospodarczej; 

 stabilność i zorganizowanie; 

 znaczący czas i częstotliwość podejmowanych czynności, robót (wyr. 

SN z 6.1.2009 r., II UK 134/08, OSNP 2010, Nr 13–14, poz. 170 ) 
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Wspólne gospodarowanie - SN 

Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego 

gospodarstwa domowego może być: 

- udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu 

codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, 

- niezarobkowanie i pozostawanie na całkowitym lub 

częściowym utrzymaniu osoby z którą się gospodarstwo 

domowe prowadzi 

- wspólne zamieszkiwanie. 
 



Uznanie za pracownika – art. 8 ust. 

2a ustawy systemowej 

Umowy cywilnoprawne wymienione w art. 8 ust. 2a nie 

stanowią samodzielnych tytułów podlegania ubezpieczeniom 

społecznym. 

Wyłącznym tytułem ubezpieczenia jest stosunek pracy łączący 

pracodawcę z pracownikiem.  

W takiej sytuacji nie dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczenia 

społecznego (wyr. SN z 3.4.14 r., II UK 399/13, Legalis, wyr. SN 

z 27.04.17 r., I UK 182/16, Lex nr 2279009). 

Por. art. 18 ust. 1a ustawy systemowej. 

 



Tytuł ubezpieczenia 

Stosunek prawny lub określona sytuacja faktyczna, 

z którą ustawa łączy obowiązek podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub stwarza taką 

możliwość. 

Tytuł ubezpieczenia społecznego przesądza o: 

- podleganiu ubezpieczeniu, 

- obowiązku zapłaty składek, 

- istnieniu prawa do świadczeń. 

 
 

 



Uznanie za pracownika – art. 8 

ust. 2a ustawy systemowej c.d. 

 

„Praca wykonywana na rzecz pracodawcy" - praca, której 

rzeczywistym beneficjentem jest pracodawca. 

-nie musi to być praca wykonywana na korzyść pracodawcy, 

ani wyłącznie na rzecz pracodawcy. 

 



Podstawa wymiaru składek (art. 18 

– 20 ustawy systemowej) 
 

kwota, od której obliczane są składki na 

poszczególne rodzaje ubezpieczenia społecznego 

w zależności od tytułu ubezpieczenia: 

- przychód faktyczny, 

- kwota zadeklarowana, 

- inna kwota wskazana w przepisach. 



Podstawa wymiaru składek 

pracownika 
 podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

pracowników stanowi wypłacone im w danym miesiącu kalendarzowym 

wynagrodzenie (…). 

 przychodem są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika 

pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w 

naturze i innych nieodpłatnych świadczeń ; 

 wynagrodzenie wypłacone przez pracodawcę z opóźnieniem 

wykazywane jest w raporcie za ten miesiąc, w którym zostało 

wypłacone 

 



Podstawa wymiaru składek 

„zleceniobiorców” 

- przychód faktyczny – w przypadku umów „zlecenia” 

określających odpłatność za ich wykonywanie 

kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej,  akordowej 

lub prowizyjnie – art. 18 ust. 3 ustawy systemowej lub 

- przychód zadeklarowany nie niższy niż kwota 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku 

ubezpieczenia chorobowego nie wyższa niż 250% 

prognozowanego wynagrodzenia – art. 18 ust. 7 i 20 

ustawy systemowej. 



Podstawa wymiaru osób 

prowadzących pozarolniczą 

działalność  

Zawsze kwota zadeklarowana, nie niższa niż 

1) 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za 

pracę lub  

2) 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

- a w przypadku ubezpieczenia chorobowego nie wyższa niż 

250% prognozowanego wynagrodzenia – art. 18 ust. 8, art. 

18a i 20 ustawy systemowej. 

 



„deklarowana podstawa wymiaru 

składek” 

ZUS nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty 

zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą 

działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych 

ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. 

uchw. SN(7) z 21.4.2010 r. (II UZP 1/10, OSNP 2010, Nr 21–

22, poz. 267) 
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Podstawa wymiaru składki - Z 

uzasadnienia do projektu 

zmieniającego (31.10.2017 r.): 

 

„System ubezpieczeń społecznych jest tym elementem państwa, 

który najsprawniej i w sposób najbardziej dobitny urzeczywistnia 

ideały solidaryzmu społecznego. W procesie redystrybucji 

dochodów osoby silniejsze, o wyższych dochodach, którym 

powiodło się w życiu, wspierają osoby słabsze, narażone na 

wykluczenie społeczne, samotne, dotknięte przez los. Pozwala to 

zachować spójność społeczną, wyrównać szanse i rozładować 

napięcia, jakie tworzy gospodarka rynkowa”. 



Podstawa wymiaru składki - Z 

uzasadnienia do projektu 

zmieniającego (31.10.2017 r.): 

„Wprowadzenie górnej kwoty ograniczenia z 

jednej strony skutkuje "spłaszczeniem" 

wysokości emerytur, gdyż ogranicza ich 

wysokość w przypadku lepiej uposażonych 

ubezpieczonych, z drugiej zaś strony 

ogranicza ich wkład w życie wspólnoty.” 



Podstawa wymiaru składki - Z 

uzasadnienia do projektu 

zmieniającego (31.10.2017 r.): 

Zniesienie limitu w wysokości podstawy wymiaru 

składek oznacza brak potrzeby ciągłego 

monitorowania wysokości otrzymywanych 

przychodów zarówno przez płatnika składek, jak i 

przez ubezpieczonego, szczególnie w przypadku 

gdy ubezpieczony wykonuje kilka rodzajów pracy. 



Umowy cywilnoprawne jako tytuł 

ubezpieczenia społecznego  

1. Tytułem ubezpieczenia społecznego jest: 

- umowa zlecenia, 

- umowa agencyjna. 

- umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy k.c. 

o umowie zlecenia (art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy o s.u.s.). 

2. Ww. umowy rodzą obowiązek ubezpieczenia emerytalnego, 

rentowego (art. 6 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 6 ust. 4 i 5), 

wypadkowego (art. 12), dają możliwość podlegania dobrowolnie 

ubezpieczeniu chorobowemu (art. 11 ust. 2). 

 

 



Umowy cywilnoprawne jako tytuł 

ubezpieczenia społecznego c.d. 

 Obowiązek ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i 

wypadkowego istnieje od dnia oznaczonego w umowie jako 

dzień rozpoczęcia jej wykonywania i istnieje do dnia 

rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy (art. 13 pkt. 2 ustawy 

o s.u.s.) 

 Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - od 

dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, 

nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został 

zgłoszony (zasada) – art. 14 ustawy o s.u.s. 



Dobrowolne ubezpieczenie 

społeczne 
 Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym i 

wyłączenie z tego ubezpieczenia ma charakter 

prawnokształtujący, 

 Ubezpieczenie dobrowolne ustaje: 

 od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie ubezpieczenia, 

nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został 

złożony, 

 od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie 

opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie 

(zasada), 

 od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom. 

 

 



Dobrowolne ubezpieczenie 

społeczne 
Zakres podmiotowy dobrowolnego ubezpieczenia 

emerytalnego i rentowego  (art. 7 i art. 9 ust. o 

s.u.s.) 

- każda osoba, które nie spełnia  warunków do 

objęcia tymi ubezpieczeniami obowiązkowo 

(1.01.2013 r.), 

- osoba zwolniona z obowiązku podlegania 

ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu w 

związku ze zbiegiem tytułów tego ubezpieczenia. 

 



Dobrowolne ubezpieczenie 

społeczne 
Zakres podmiotowy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – 

art. 11 ust. 2 ustawy o s.u.s. 

 osoby wykonujące pracę nakładczą, 

 „zleceniobiorcy”, 

 prowadzący pozarolniczą działalność, 

 osoby wykonujące odpłatnie pracę w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, 

 duchowni 

- pod warunkiem, że z tych tytułów są objęte obowiązkowo 

ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi. 



Zgłoszenie do dobrowolnego 

ubezpieczenia społecznego (art. 

37) 

 osoby, które są obejmowane ubezpieczeniami społecznymi 

na zasadach dobrowolności, zgłaszają wniosek o objęcie ich 

ubezpieczeniem w terminie przez nie wybranym. 

 za osoby wykonujące prace na podstawie umów 

cywilnoprawnych będących tytułem ubezpieczenia 

zgłoszenia dokonuje płatnik składek, 

 

 

 



Umowy cywilnoprawne jako tytuł 

ubezpieczenia społecznego c.d. 

Umowa o dzieło - nie jest tytułem ubezpieczenia 

społecznego (zasada),  

Wyjątek „niesamodzielna” umowa o dzieło – art. 8 ust. 2a ustawy o s.u.s. 

Osoba świadcząca pracę na podstawie umowy o dzieło, która nie spełnia 

warunków do objęcia jej obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i 

rentowymi może przystąpić dobrowolnie do tych ubezpieczeń (art. 7). 

Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe z art. 7 jest 

ubezpieczeniem „beztytułowym” – od 1 stycznia 2013 r. 

Zgłoszenia dokonuje sam ubezpieczony. 

 

 

 



Uznanie za pracownika – art. 8 

ust. 2a ustawy systemowej 
Umowy cywilnoprawne wymienione w art. 8 ust. 2a nie stanowią 

samodzielnych tytułów podlegania ubezpieczeniom społecznym. 

Wyłącznym tytułem ubezpieczenia jest stosunek pracy łączący 

pracodawcę z pracownikiem.  

W takiej sytuacji nie dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczenia 

społecznego (wyr. SN z 3.4.14 r., II UK 399/13, Legalis, wyr. SN z 

27.04.17 r., I UK 182/16, Lex nr 2279009). 

Por. art. 18 ust. 1a ustawy systemowej. 

 



Uznanie za pracownika – art. 8 

ust. 2a ustawy systemowej 

„Praca wykonywana na rzecz pracodawcy" - praca, której 

rzeczywistym beneficjentem jest pracodawca. 

-nie musi to być praca wykonywana na korzyść pracodawcy, 

ani wyłącznie na rzecz pracodawcy. 

 



Zbieg tytułów ubezpieczenia 

społecznego (art. 9 ustawy o s.u.s.) 
 

Sytuacja, w której jedna osoba pozostaje w kilku 

stosunkach prawnych, z którymi ustawa wiąże 

obowiązek ubezpieczenia emerytalno – rentowego. 

Tytuły ubezpieczenia emerytalno – rentowego:  

- tytuły bezwzględne (tzw. z pierwszeństwem), 

- tytuły względne (tzw. tytuły ogólne). 

 

 



Reguły kolizyjne (art. 9 ustawy 

systemowej)  

 

1) zasada tzw. tytułów z pierwszeństwem, 

2) zasada tytułu pierwszego w czasie, 

3) zasada wyboru 

4) inne 

 



Zasada tytułu z 

pierwszeństwem 

dotyczy zbiegu tytułów bezwzględnych z względnymi 

lub samych tytułów bezwzględnych, 

 zamknięty katalog tytułów bezwzględnych (art. 9 ust. 1, 

art. 9 ust. 9), 

 zbieg kilku tytułów z pierwszeństwem  

- wszystkie rodzą obowiązek ubezpieczenia (por. art. 19). 

 



Zasada tytułu z 

pierwszeństwem c.d. 

 zbieg tytułu z pierwszeństwem z tytułem względnym: 

- obowiązek ubezpieczenia tylko z tytułu bezwzględnego 

(zasada), 

- obowiązek ubezpieczenia także z innych tytułów - 

podstawa wymiaru składek z tytułu bezwzględnego 

niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

- szczególne regulacje – art. 9 ust. 1c i 1 d u.s.u.s. 

 



Zasada tytułu pierwszego w czasie  

dotyczy tytułów względnych, o których mowa w art. 

9 ust. 2 systemowej, 

obowiązek ubezpieczenia istnieje z tytułu, który 

powstał najwcześniej (zasada – por. art. 9 ust. 2a – 

2c ustawy systemowej) 



Zasada wyboru  

dotyczy jednego rodzaju tytułów względnych – 

prowadzenia pozarolniczej działalności (por. art. 8 

ust. 6 w zw. z art. 9 ust. 3 ustawy systemowej) 

 rodzaj działalności wybrany bez ubezpieczonego. 


