
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 371)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z

późn. zm.)

Art. 180.
[§ 1.  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1)   18 tygodni przy pierwszym porodzie,
2)   20 tygodni przy każdym następnym porodzie,
3)   28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym

porodzie.
<§ 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
3) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
4) 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
5) 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym

porodzie.>
[§ 2.  Pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione lub która przyjęła dziecko na

wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania
pogotowia rodzinnego, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni również
przy pierwszym porodzie.]

§ 3. Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną
datą porodu.

[§ 4. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do
wyczerpania okresu ustalonego w § 1 i 2.]

<§ 4. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż
do wyczerpania okresu ustalonego w § 1.>

§ 5. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu
macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim
przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-
ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

§ 6. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu
macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy; do wniosku
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dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca
wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego
przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający
bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

<§ 61. Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w
wymiarze 8 tygodni, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje
prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym
pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan
zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

§ 62. W przypadku, o którym mowa w § 61, urlop macierzyński pracownicy przerywa
się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik-ojciec wychowujący
dziecko.>

§ 7. W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi-ojcu
wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu.

Art. 182.
Jeżeli matka rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie w celu
przysposobienia lub do domu małego dziecka, nie przysługuje jej część urlopu
macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka. Jednakże urlop macierzyński po
porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.

<Art. 1821.
§ 1. Pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

1) do 6 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1,
2) do 8 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2-5.

§ 2. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia
lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

§ 3. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownicy,
składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego
urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

§ 4. Pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć
korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego
urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy; w
takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą
część dobowego wymiaru czasu pracy.

§ 5. W przypadku określonym w § 4 podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek
pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem
wykonywania pracy, w którym pracownica wskazuje wymiar czasu pracy oraz
okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu
macierzyńskiego z wykonywaniem pracy; pracodawca jest obowiązany uwzględnić
wniosek pracownicy.

§ 6. Przepisy art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4,
art. 177, art. 180 § 7, art. 1801 § 2 i art. 1831 § 1 stosuje się odpowiednio.
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Art. 1822.
§ 1. Przepisy art. 1821 stosuje się odpowiednio do pracownika-ojca wychowującego

dziecko:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 5,
2) w razie wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, pracownik-ojciec wychowujący dziecko
wskazuje we wniosku termin zakończenia urlopu macierzyńskiego przez
pracownicę.

Art. 1823.
§ 1. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w

wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca
życia.

§ 2. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca
wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed
rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić
wniosek pracownika.

§ 3. Do pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu
ojcowskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art.
163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177 i art. 1831 § 1.>

[Art. 183.
§ 1. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z

wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który
przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej
zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, ma prawo do 18 tygodni urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7
roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Przepisy art.
180 § 5-7 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1, przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w
przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego,
do 10 roku życia, ma prawo do 8 tygodni urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego.]

<Art. 183.
§ 1. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego

z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub
który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny
zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, ma prawo do 20 tygodni
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż do
ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia
przez nie 10 roku życia. Przepisy art. 180 § 5-7 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1, przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia,
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
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szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego.

§3. Pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego w wymiarze:

1) do 6 tygodni – w przypadku, o którym mowa w § 1,
2) do 3 tygodni – w przypadku, o którym mowa w § 2.

§ 4. Do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przepisy art. 180 §
7, art. 1821 § 2-5 i art. 1831 § 1 stosuje się odpowiednio.>

[Art. 184.
Za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach
określonych odrębnymi przepisami.]

<Art. 184.
Za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu
ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych
odrębnymi przepisami.>

Art. 1867.
Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o
obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru
czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest
obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

<Art. 1868.
§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od

dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku
o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru
czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie
przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia
upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny
uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§ 2. Przepis art. 1861 § 2 stosuje się odpowiednio.>

[Art. 1891.
Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w art.
148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 186 § 1 i 2, art. 1861-1865, art. 1867 i art. 188 może korzystać
jedno z nich.]

<Art. 1891.
Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w
art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 1821 § 1, art. 186 § 1 i 2, art. 1861-1865, art. 1867, art. 1868

i art. 188 może korzystać jedno z nich.>
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USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW

(Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)

Art. 15.
[1. Z tytułu urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia dziecka w wieku do jednego roku na

wychowanie, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie,
ubezpieczonemu przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości trzyipółkrotnej
emerytury podstawowej. Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek ten
przysługuje im łącznie.]

<1. Z tytułu urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia dziecka w wieku do jednego
roku na wychowanie, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie,
ubezpieczonemu przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości czterokrotnej
emerytury podstawowej. Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek ten
przysługuje im łącznie.>

2. Na wniosek Rady Rolników minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w
drodze rozporządzenia, korzystniejszy sposób ustalania wysokości zasiłku, o którym
mowa w ust. 1.

USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ

SOCJALNYCH (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.)

Art. 1.
[1. Ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych, zwanego dalej "Funduszem", i zasady gospodarowania środkami tego
Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na
rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu oraz na dofinansowanie
zakładowych obiektów socjalnych.]

<1. Ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, i zasady gospodarowania
środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej
organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na
dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych
żłobków i przedszkoli.>

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrami Pracy i
Polityki Socjalnej oraz Finansów w stosunku do pracowników zatrudnionych w
podległych mu jednostkach sfery budżetowej, nie będących funkcjonariuszami lub
żołnierzami zawodowymi, a Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami
Pracy i Polityki Socjalnej oraz Finansów w stosunku do pracowników zatrudnionych w
jednostkach sfery budżetowej więziennictwa, nie będących funkcjonariuszami służby
więziennej, określą w drodze rozporządzenia:

1) sposób tworzenia i gromadzenia środków Funduszu,
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2) wysokość odpisu na Fundusz, jednak nie wyższą od określonej w ustawie.
3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrami Pracy i Polityki Socjalnej oraz

Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia i gromadzenia
środków Funduszu oraz wysokość odpisu na Fundusz - jednak nie wyższą od określonej
w ustawie - w stosunku do pracowników cywilnych wojska.

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

[1) działalność socjalna - usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form
wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie
pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej
pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową,]

<1) działalność socjalna – usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych
form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej,
opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, udzielanie pomocy materialnej
– rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele
mieszkaniowe na warunkach określonych umową,>

2) coroczny odpis podstawowy - równowartość dokonanych odpisów na rachunek
bankowy Funduszu w wysokości określonej w art. 5, na zasadach określonych w art.
6 ust. 2,

3) (skreślony),
4) zakładowe obiekty socjalne - ośrodki wczasowe i kolonijne, domy wypoczynkowe,

sanatoria, ogrody działkowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, żłobki i przedszkola
oraz obiekty służące działalności kulturalnej,

5) osoby uprawnione do korzystania z Funduszu - pracowników i ich rodziny,
emerytów i rencistów - byłych pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, którym
pracodawca przyznał, w regulaminie, o którym mowa w art. 8 ust. 2, prawo
korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu,

6) przedsiębiorca - osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej, jeżeli przedmiot jej działania obejmuje
prowadzenie działalności gospodarczej.

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

(Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.)

Art. 9.
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 rentowymi 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
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stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia
szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia
przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie
korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie. Mogą one dobrowolnie, na swój
wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych
tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby,
pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego lub
wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w
okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie w przeliczeniu na okres
miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a, podlegają 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 jednocześnie warunki do objęcia
ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z więcej niż jednego
innego tytułu, stosuje się do nich odpowiednio ust. 2.

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

2a. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 - prowadząca jednocześnie pozarolniczą
działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 - podlega obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy
agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie
z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy
wykonywaniu tych umów podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla
osób prowadzących pozarolniczą działalność. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek,
być objęta ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi również z tytułu, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 4.

3. Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta 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 i 18a, mające ustalone prawo do emerytury
lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

4a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, mające ustalone prawo do emerytury lub
renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli
równocześnie nie pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 4b.

4b. Osoby, o których mowa w ust. 4a, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym, jeżeli umowa agencyjna, umowa zlecenia lub inna umowa o
świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 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.
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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 i 4c mające ustalone prawo do
emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym.

6. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 i 19, podlegają obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, 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, 11 i 12, obowiązkowo podlegają
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących
obowiązek ubezpieczeń społecznych.

<6b. Pracownik, który łączy dodatkowy urlop macierzyński lub dodatkowy urlop na
warunkach urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy
udzielającego tego urlopu na zasadach określonych w art. 1821 Kodeksu pracy,
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z obu tytułów.>

7. Duchowni spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i
rentowymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają
ubezpieczeniom z tytułu tej działalności.

8. Osoby pozostające w stosunku służby, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 8 ust.
15 pkt 6, spełniające jednocześnie warunki do podlegania 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.

Art. 18.
1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych

wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 18a stanowi przychód, o którym mowa w art. 4
pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 12.

1a. W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a, w podstawie wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu
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.

2. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do
pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków.

3. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców ustala
się zgodnie z ust. 1, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej
umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w
kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.

4. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
1) posłów i senatorów - stanowi kwota uposażenia,
2) stypendystów sportowych - stanowi kwota stypendium,
2a) słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - stanowi kwota stypendium,
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3)  bezrobotnych - stanowi kwota zasiłku, świadczenia integracyjnego lub stypendium,
4) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 - stanowi kwota świadczenia socjalnego,

zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia
górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie,

5) żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę, z wyłączeniem żołnierzy
pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz
żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową, z zastrzeżeniem pkt 6 - stanowi
kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku
poprzedniego, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 9
i 10,

5a) duchownych - stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na
podstawie odrębnych przepisów, zwana dalej "kwotą minimalnego wynagrodzenia",
z zastrzeżeniem ust. 9 i 10,

6) żołnierzy odbywających nadterminową służbę wojskową - stanowi kwota
uposażenia,

7) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - stanowi kwota świadczenia
szkoleniowego,

8) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a - stanowi kwota stypendium
- łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych.

4a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, stanowi przysługujące im wynagrodzenie za pracę.

4b. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio do ubezpieczonych wykonujących w czasie
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania pracę w ramach
stosunku pracy.

4c. Podstawę wymiaru składek dla duchownych będących ubezpieczonymi, o których mowa
w art. 9 ust. 1a, stanowi różnica pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia a kwotą
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku
pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby.

4d. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 12, stanowi świadczenie pieniężne ustalone na
podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr
223, poz. 2217 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496).

5. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób rezygnujących z
zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi
matką, ojcem lub rodzeństwem stanowi kwota kryterium dochodowego na osobę w
rodzinie ustalona według odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 9.

[5a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz
osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota świadczenia
pielęgnacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 9.]

<5a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach
rodzinnych stanowi kwota tego świadczenia.>
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<5b. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób
przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z zastrzeżeniem ust. 14.
Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego
kwartału.>

6. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających
zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota
tego zasiłku.

7. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, oraz ubezpieczonych podlegających dobrowolnie tym
ubezpieczeniom, o których mowa w art. 7 i 10, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa
jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 3, 9 i 10.

8. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż
60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z
zastrzeżeniem ust. 9 i 10. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca
następnego kwartału.

9. Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i
rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej
podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni
kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

10. Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek, o których mowa w ust. 9,
stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część
miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku.

11. Na wniosek ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10, podstawa wymiaru
może być wyższa niż określona w ust. 4 pkt 5a i ust. 4c. Składkę od podstawy wymiaru w
części przewyższającej kwotę minimalnego wynagrodzenia finansują duchowni,
instytucje diecezjalne lub zakonne.

12. W podstawie wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz
wypadkowe członków służby zagranicznej nie uwzględnia się dodatku zagranicznego i
innych świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym
obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.

13. (uchylony).
<14. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa

w ust. 5b, nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone
za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.>
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USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA (Dz. U.

z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm.)

Art. 4.
1. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega
obowiązkowo temu ubezpieczeniu;

[2) po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli jest
ubezpieczony dobrowolnie.]

<2) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest
ubezpieczony dobrowolnie.>

2. Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie
okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni
lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem
czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

3. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego
przysługuje:

1) absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem
chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia
ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;

2) jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub
z pracy;

3) ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres
obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;

4) posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90
dni od ukończenia kadencji.

[Art. 8.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby
lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 - nie dłużej jednak
niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą - nie dłużej niż
przez 270 dni.]

<Art. 8.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu
choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 –
nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana
gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.>

Art. 29.
1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia

chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:
  1)   urodziła dziecko;
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2) przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka,
wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku
życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;

3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny
zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko w wieku do 7 roku
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego - do 10 roku życia.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.
3. W przypadku gdy prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu

wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części
urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.

4. W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński
przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi
najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

4a. W razie skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej-
matki dziecka po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni,
zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu
macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem.

[5. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako
okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, z
zastrzeżeniem ust. 3 i 6.]

<5. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy
jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres dodatkowego urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.>

<5a. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy
jako okres urlopu ojcowskiego.>

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 4a, okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego
zmniejsza się o okres wypłaty tego zasiłku ubezpieczonej-matce dziecka.

<7. Wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru
czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z dodatkowego urlopu
macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z
wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu na zasadach
określonych w art. 1821 Kodeksu pracy.>

<Art. 29a.
Zasiłek macierzyński przysługuje również ubezpieczonemu-ojcu dziecka przez okres
ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego przysługującego
pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko.>

Art. 32.
1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z

powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
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1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których

dziecko uczęszcza,
b)  porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się

dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi
sprawowanie opieki,

c)  pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w
stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;

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

2. Za członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się małżonka, rodziców,
teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - jeżeli
pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie
sprawowania opieki.

3. Za dzieci w rozumieniu ust. 1 i 2 uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego
małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci obce przyjęte na wychowanie i
utrzymanie.

<Art. 32a.
1. W przypadku określonym w art. 180 § 61 Kodeksu pracy ubezpieczonemu-ojcu

dziecka przysługuje dodatkowo, niezależnie od zasiłku określonego w art. 32, zasiłek
opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną
działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innego ubezpieczonego członka najbliższej
rodziny.>

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH

ROZWIĄZYWANIA Z PRACOWNIKAMI STOSUNKÓW PRACY Z PRZYCZYN

NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.)

Art. 7.
Przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia z
powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy stosuje się przepisy art. 411 § 1, art.
177 § 4 i 5, art. 1861 i art. 196 pkt 2 Kodeksu pracy, a także odrębne przepisy regulujące
rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy z takiego powodu.

<Art. 7.
Przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia
z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy stosuje się przepisy art. 411 §
1, art. 177 § 4 i 5, art. 1861, art. 1868 i art. 196 pkt 2 Kodeksu pracy, a także odrębne
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przepisy regulujące rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy z takiego
powodu.>

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (Dz. U. z 2006

r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)

Art. 9.
1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi

prawnemu dziecka.
2. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez

dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi
prawnemu dziecka.

3. Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1.000,00 zł.
4. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia

więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde
dziecko.

5. (uchylony).
<6. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod

opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
7. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.
8. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki
medycznej, o której mowa w ust. 6 oraz wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust.
7.  

9. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi
opiekunami dziecka.>

Art. 10.
1. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi
prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu
do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

1) 24 miesięcy kalendarzowych;
2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym

dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym

się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.
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3. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30
dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc
zaokrągla się do 10 groszy w górę.

4. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje
rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

5. Dodatek nie przysługuje osobie, o której mowa w ust. 1, jeżeli:
1) (uchylony);
2) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w

stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
[3) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie

korzystania z urlopu wychowawczego;
4) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co

najmniej 5 dni w tygodniu, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta
w nim z całodobowej opieki, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem:

a)  dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego
w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych,

b)  dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładów, o
których mowa w art. 3 pkt 7,

oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem;]

<3) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która
uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego;

4) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w
tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej
z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka
przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach
zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;>

5) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
6. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru

Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku
zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Art. 15b.
1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości

1.000 zł na jedno dziecko.
2. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo

opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów.
3.  Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia

narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną,
opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia
objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie organ
właściwy pozostawia bez rozpoznania.
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<4. Zapomoga, o której mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

5. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.
Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

6. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi
opiekunami dziecka.>

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

Art. 71.
1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7

dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z
zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania
zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz

2) w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co
najmniej 365 dni:

[a)  był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego
wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na
Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 105; w okresie tym nie uwzględnia się
okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,]

<a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek
opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a i art. 105; w
okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających
łącznie dłużej niż 30 dni,>

b)  wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu
dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c)  świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo
innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące
zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w
przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

d)  opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej
działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co
najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
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e)  wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary
pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego
wynagrodzenia za pracę,

f)  wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek
rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni,
przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

g)  opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub
wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego
w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 9,75 %
przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,

h)  był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18
miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył
do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,

i)  był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał
wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na
Fundusz Pracy.

2. Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy:
1)   zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej,

przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej
pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych,
okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby
zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.);

2)   urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;
3)   pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1,

renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej
pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy
pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku
macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych
zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia
społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za
pracę;

4)   niewymienione w ust. 1 pkt 2, za które były opłacane składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota
wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;

5)   za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania
przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który
wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
umowy o pracę.
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3. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów
śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, o
których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przypadających w okresie 18 miesięcy przed
ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia
wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę przed pozbawieniem wolności oraz 50 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pozbawienia wolności. W przypadku
pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub
aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania
zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.

4. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby
wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie
18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

5. (uchylony).
6. W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku

po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jednak w
okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia
udokumentowania tego prawa na okres, o którym mowa w art. 73 ust. 1.

7. Do okresu wymaganego do nabycia prawa do zasiłku zalicza się także okresy zatrudnienia
w państwach, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, na zasadach określonych
przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich
Unii Europejskiej.

8. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki oraz tryb opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego w
państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, uwzględniając zasady
obowiązujące przy opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, brak możliwości ich
opłacania za okresy wsteczne oraz ich zwrotu, chyba że zostały wpłacone w wyższej od
obowiązującej wysokości.

Art. 104.
1. Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o
którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.), wynoszących w
przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, w
przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz.
2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), co najmniej wynagrodzenie, o którym mowa w
tym przepisie, a w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary
pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania co najmniej 50 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę, opłacają:

1)   pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby:
a)  pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym,
b)  wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,
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c)  wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo
innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
oraz za osoby z nimi współpracujące,

d)  wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub
tymczasowego aresztowania,

e)  pobierające stypendia sportowe,
f)  otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym,

świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny lub wynagrodzenie
przysługujące w okresie świadczenia górniczego, stypendium na
przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego - przewidziane w odrębnych
przepisach,

g)  za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy niespełniających warunków do
nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach o
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej, za których, po zwolnieniu ze służby lub
rozwiązaniu stosunku pracy, odprowadzono składkę na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie
służby lub stosunku pracy na podstawie przepisów odrębnych,

h)  za funkcjonariuszy, którzy w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie
warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku
przekazania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

1a)  (uchylony);
2)   rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie

usług rolniczych - za swoich członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład
gruntowy o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe;

3)   inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i
rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyjątkiem:

a)  duchownych,
b)  pobierających na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały,
c)  pobierających na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenie

pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka,

d)  podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników,
e)  żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej,
f)  odbywających zastępcze formy służby wojskowej,
g)  przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek

macierzyński,
h)  pobierających świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6.

2. Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa.
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3. W przypadku gdy kwoty, o których mowa w ust. 1, pochodzą z różnych źródeł,
obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota
stanowiąca podstawę wymiaru składek ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi co najmniej
minimalne wynagrodzenie za pracę, a w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, co
najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w tym przepisie.

4. Osoba, do której ma zastosowanie przepis ust. 3, składa stosowne oświadczenie każdemu
pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.

<Art. 104a.
Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy
za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego
urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od
pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu
macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.>

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

Art. 16.
1. Świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują:

[1)   orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne
orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy,
jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do
pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów
kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym
wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej,
orzecznictwa o niepełnosprawności lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego;]

<1) orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne
orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy,
jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do
pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy
zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w
zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy
społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku
pielęgnacyjnego, dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;>

2)   świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane.
2. Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, na zlecenie prokuratury albo

sądu, w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw, są
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pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest, odpowiednio, Minister
Sprawiedliwości, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego albo Prezes Naczelnego Sądu
Administracyjnego.

3. Przepis ust. 2 nie wyłącza możliwości obciążenia strony postępowania kosztami badania
lub wydawania orzeczenia lub zaświadczenia, o których mowa w tym przepisie, na
podstawie odrębnych przepisów.

4. Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o
niezdolności do pracy dla celów rentowych, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń
społecznych, są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone
badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb finansowania kosztów, o
których mowa w ust. 4, uwzględniając cel wydania orzeczenia lub zaświadczenia oraz
przeprowadzenia badania.

USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. O OCHRONIE ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W

RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY (Dz. U. Nr 158, poz. 1121)

Art. 9.
Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, prowadzący działalność gospodarczą
wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do działalności prowadzonej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji
kredytowej lub oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń, a także oddział lub
przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego, zwany dalej "pracodawcą", jest
obowiązany opłacać składki za pracowników na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, zwany dalej "Funduszem".

<Art. 9a.
Pracodawca, o którym mowa w art. 9, nie opłaca składek na Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego,
dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy
począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego
urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.>


