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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

(druk nr 1082)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

Art. 21.
1. Wolne od podatku dochodowego są:

UWAGA: pkt 1-66 pominięte
67) wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności

socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie
świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi
świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na
towary lub usługi;

<67a) świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach
lub klubach dziecięcych;>

UWAGA: pkt 68-137 pominięte
UWAGA: ust. 1a-33 pominięte

Art. 22.
1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów
wymienionych w art. 23.

1a. (uchylony).
1b. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w
rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych.

1c. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych
kosztami uzyskania przychodu są także:

1) wydatki na pokrycie kosztów działalności pracowniczych towarzystw emerytalnych;
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2) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w
przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

1d. W przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy
lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w
związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2-2b, określony został przychód, kosztem
uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z
odrębnymi przepisami, jest:

1) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a albo
2) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b, powiększona o wydatki na nabycie

częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń
- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt
1.

1e. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian
za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część
- na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania,
przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości:

1) wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi
przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu
odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli
przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i
prawne;

2) wartości:
a) nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w

spółce albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian
za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana cześć,

b) określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w
spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu
niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,

c) określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo
wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego,
zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub
jego zorganizowanej części

- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady
w spółdzielni;

3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku
podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki;

4) wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do
kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej
takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika
odpisów amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w
związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej
spółki.
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1f. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni
objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo
wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

1) nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia -
jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny
w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;

2) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a
ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej
jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

1g. W przypadku zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym mowa w
art. 24 ust. 5 pkt 7, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w
spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość nominalna ustalona na dzień
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na dzień
zarejestrowania spółek nowo zawiązanych.

1h. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o
podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz
osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te
między stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub
wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

1i. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład
niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te
powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1e.

1j. Dla partnera prywatnego określonego w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w
rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego
przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art.
11 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest
wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

1k. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze
wkładu niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku,
wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

1) w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku
składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych;

2) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych
podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych
składników.

1l. W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub
jego zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1k, koszty
uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie,
pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.

2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy,
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:
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1) wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w
przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego,
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

2) nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy
podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku
służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

3) wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668 zł
72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest
położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie
uzyskuje dodatku za rozłąkę;

4) nie mogą przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy
podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku
służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a
miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza
miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku
za rozłąkę.

2a. (uchylony).
3. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega

opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe
ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się
w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie
przychodów.

3a. Zasadę, o której mowa w ust. 3, stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z
tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od
opodatkowania, z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2.

4. Koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku
podatkowym, w którym zostały poniesione.

5. U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów
bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok
podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym
osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.

5a. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do
przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku
podatkowego do dnia:

1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie
później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli
podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia
tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani
do sporządzania sprawozdania finansowego

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im
przychody.

5b. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do
przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 5a
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pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który
sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie.

5c. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami,
są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego
rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku
podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów
proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

5d. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i
7b, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na
podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie
innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy
dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych
kosztów.

5e. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich
likwidacji.

6. Zasady określone w ust. 5-5c, z zastrzeżeniem ust. 6b, mają zastosowanie również do
podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem
że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający
wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku
podatkowego.

6a. W celu ustalenia wartości zużytych w pozarolniczej działalności gospodarczej lub w
działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej
produkcji roślinnej lub zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się
odpowiednio przepis art. 11 ust. 2.

6b. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których
mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień wystawienia
faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia)
kosztu.

6ba. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z
ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania
przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub
postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub
innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi
do należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55.

6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz.
1585 i Nr 218, poz. 1690), w części finansowanej przez płatnika składek, składki na
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z
zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu,
za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za
który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;

2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu
następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego
stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. W
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przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a
i ust. 3d.

6c. Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1
pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub
udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które
zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

6d. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10
ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób,
uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw
majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od
spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta
do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy
i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

6e. Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT
w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów
stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

6f. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie
podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub
wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok
podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów
roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

7. (uchylony).
7a. (uchylony).
7b. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:

1) w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w
równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo

2) jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
3) poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 3 od

wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 2 pkt 2.
8. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie
zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

8a. W przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw
będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się:

1) wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4,
pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były
zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki;

2) wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu,
niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli
rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych spółki.
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9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:
1) z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii

układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego
lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50 % uzyskanego przychodu;

2) z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii
układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego
lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej
jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50 % uzyskanego
przychodu;

3) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z
praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez
nich tymi prawami - w wysokości 50 % uzyskanego przychodu, z tym że koszty te
oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym
miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru
stanowi ten przychód;

3a) (uchylony);
4) z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 - w wysokości 20 % uzyskanego

przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone
przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b,
których podstawę wymiaru stanowi ten przychód;

5) z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, a
jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego
podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w
wysokości określonej w ust. 2 pkt 2[.]<;>

<6) z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na
podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące
umowy zlecenia lub o dzieło – w wysokości 20 % uzyskanego przychodu, z tym
że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez
płatnika lub opłacone przez podatnika w danym miesiącu składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o
których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi
ten przychód,>

[10. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z
zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4, koszty uzyskania przyjmuje
się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.]

<10. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż
wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1–4 i pkt 6,
koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.>

11. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 2, są niższe od
wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego,
kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku
koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w
wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie
imiennymi biletami okresowymi.
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11a. (uchylony).
12. Do przychodów, o których mowa w art. 14, nie mają zastosowania koszty uzyskania

przychodów określone w ust. 9.
13. Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 11 nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik

otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty
zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Art. 44.
1. Podatnicy osiągający dochody:

1) z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14,
2) z najmu lub dzierżawy

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek
dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

1a. Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników:
1) ze stosunku pracy z zagranicy,
2) z emerytur i rent z zagranicy,
3) z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek
dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.

1b. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, uzyskujący przychody określone w art. 29
bez pośrednictwa płatników, są obowiązani bez wezwania wpłacać zryczałtowany
podatek dochodowy na zasadach, o których mowa w art. 29, za miesiące, w których
uzyskali ten przychód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Podatek za grudzień jest płatny w terminie złożenia zeznania.

<1c. Podatnik uzyskujący przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 9, na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego
dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło, może w ciągu roku podatkowego wpłacać
zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową
określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Przy obliczaniu zaliczki podatnik
może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27
ust. 1. Za dochód podlegający opodatkowaniu uważa się przychód uzyskany w
danym miesiącu pomniejszony o koszty uzyskania określone w art. 22 ust. 9 pkt 6.

1d. Podatnik, o którym mowa w ust. 1c, jeżeli dokonał w trakcie roku podatkowego
wpłaty zaliczki jest obowiązany do wpłacania kolejnych zaliczek od dochodów
uzyskanych z tego tytułu w następnych miesiącach, aż do końca tego roku
podatkowego.

1e. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1c zmniejsza się o kwotę składki na
ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, zapłaconej w danym miesiącu
ze środków podatnika.

1f. Miesięczne zaliczki obliczone w sposób określony w ust. 1c i 1e podatnik jest
obowiązany wpłacać, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy
naczelnik urzędu skarbowego, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po
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miesiącu, w którym uzyskał dochód, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania
podatkowego.>

UWAGA: ust. 2-13 pominięte

USTAWA z dnia 30 sierpnia 1991 r. O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ (Dz. U.

z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Zakładem opieki zdrowotnej jest:

1) szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium,
prewentorium, hospicjum stacjonarne, inny niewymieniony z nazwy zakład
przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub
całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym
pomieszczeniu;

2) przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, ambulatorium;
3) pogotowie ratunkowe;
4) medyczne laboratorium diagnostyczne;
5) pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji;
6) zakład rehabilitacji leczniczej;
[7) żłobek;]
8) ambulatorium lub ambulatorium z izbą chorych jednostki wojskowej, Policji, Straży

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz jednostki organizacyjnej Służby Więziennej;

9) stacja sanitarno-epidemiologiczna;
10) wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej;
11) jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;
12) inny zakład spełniający warunki określone w ustawie.

2. Zakład opieki zdrowotnej może być odrębną jednostką organizacyjną, częścią innej
jednostki organizacyjnej lub jednostką organizacyjną podległą innej jednostce
organizacyjnej.

2a. W ramach struktury organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej może zostać wydzielona
jednostka organizacyjna, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom
domów pomocy społecznej lub wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
zlokalizowana na terenie danej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

3. Zakładem opieki zdrowotnej jest również zespół zakładów, o których mowa w ust. 1.
Zakład opieki zdrowotnej wchodzący w skład zespołu zakładów staje się jednostką
organizacyjną zespołu.

4. Nazwa zakładu opieki zdrowotnej powinna odpowiadać zakresowi świadczeń
zdrowotnych udzielanych przez ten zakład.
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5. Oznaczenia "klinika" albo "kliniczny" mogą być zamieszczane wyłącznie w nazwach
zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 1 ust. 2, a oznaczenie
"uniwersytecki" może być zamieszczane wyłącznie w nazwach zakładów opieki
zdrowotnej, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2.

[Art. 32b.
Żłobek udziela świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem działania
profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat.]

[Art. 34b.
1. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku są ustalane według cen umownych. Opłaty te nie

obejmują świadczeń zdrowotnych.
2. Wysokość opłaty określonej w ust. 1 ustala podmiot, który utworzył żłobek.]

Art. 44a.
1. [W publicznych zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem publicznych zakładów opieki

zdrowotnej utworzonych w celu określonym w art. 1 ust. 2 pkt 1 oraz żłobków,
przeprowadza się konkurs na stanowisko:] <W publicznych zakładach opieki
zdrowotnej, z wyjątkiem publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych w
celu określonym w art. 1 ust. 2 pkt 1, przeprowadza się konkurs na stanowisko:>

1) kierownika zakładu, z wyjątkiem kierownika samodzielnego zakładu opieki
zdrowotnej;

2) zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem;
3) ordynatora;

3a) ordynatora - kierownika kliniki;
3b) ordynatora - kierownika oddziału klinicznego;

4) naczelnej pielęgniarki;
5) przełożonej pielęgniarek zakładu;
6) pielęgniarki oddziałowej.

2. Konkurs na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika
w okoliczności określonej w ust. 1 pkt 2 ogłasza podmiot, który utworzył zakład, a na
pozostałe stanowiska - kierownik zakładu, z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a. Konkurs na stanowisko ordynatora - kierownika kliniki oraz ordynatora - kierownika
oddziału klinicznego ogłasza i przeprowadza odpowiednio:

1) rektor właściwej publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej
działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, na zasadach
określonych w statucie uczelni;

2) dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, na zasadach
określonych w statucie Centrum.

2b. Odpowiednio rektor albo dyrektor, o których mowa w ust. 2a, powołuje ordynatora -
kierownika kliniki oraz ordynatora - kierownika oddziału klinicznego, po uprzednim
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zasięgnięciu opinii kierownika zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 44 ust.
5.

3. Jeżeli do konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów lub w wyniku
konkursu nie wybrano kandydata albo z kandydatem wybranym w postępowaniu
konkursowym nie nawiązano stosunku pracy, odpowiednio podmiot, który utworzył
publiczny zakład opieki zdrowotnej, lub kierownik tego zakładu ogłasza nowy konkurs w
ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia postępowania poprzedniego konkursu.

4. Jeżeli w wyniku postępowania dwóch kolejnych konkursów kandydat nie został wybrany
z przyczyn określonych w ust. 3, odpowiednio podmiot, który utworzył publiczny zakład
opieki zdrowotnej, lub kierownik tego zakładu nawiązuje stosunek pracy z osobą przez
siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej.

5. Z kandydatem wybranym w drodze konkursu na stanowisko określone w ust. 1 pkt 2-6
kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej nawiązuje stosunek pracy na
podstawie umowy o pracę.

6. Zasadę nawiązywania stosunku pracy, o której mowa w ust. 5, stosuje się również w
okoliczności określonej w ust. 4.

7. Stosunek pracy z kandydatem wybranym na stanowisko określone w ust. 1 nawiązuje się
na 6 lat. Okres ten może być przedłużony do 8 lat, jeżeli do osiągnięcia wieku
emerytalnego pracownikowi brakuje nie więcej niż 2 lata.

7a. Stosunek pracy nawiązany z kandydatem wybranym na stanowisko ordynatora -
kierownika kliniki oraz ordynatora - kierownika oddziału klinicznego może być
rozwiązany na wniosek kierownika zakładu.

8. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
zasady przeprowadzania konkursu, skład komisji konkursowej oraz ramowy regulamin
przeprowadzania konkursu.

Art. 48a.
1. Rady społecznej nie powołuje się w:

1) wojewódzkich, powiatowych i granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

[2) żłobkach;]
3) (uchylony).

2. Zadania określone w art. 46 w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych w celu, o
którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, wykonuje rada naukowa działająca na podstawie
przepisów wymienionych w art. 8a ust. 2.
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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, na dofinansowanie zakładowych
obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli oraz innych
form wychowania przedszkolnego.]

<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, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego.>

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,
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, opieki nad
dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania
przedszkolnego, 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, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych
formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej –
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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,]

<4) zakładowe obiekty socjalne – ośrodki wczasowe i kolonijne, domy
wypoczynkowe, sanatoria, ogrody działkowe, obiekty sportowo-rekreacyjne,
żłobki, kluby dziecięce 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.

Art. 5.
1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do

przeciętnej liczby zatrudnionych.
2. Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego

zatrudnionego, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku
poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

2a. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w
pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7%
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

3. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w
szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów
o emeryturach pomostowych, wynosi 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o
którym mowa w ust. 2.

3a. (skreślony).
3b. (skreślony).
4. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego

wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdą zatrudnioną osobę, w
stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

5. Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze
zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdego emeryta i rencistę
uprawnionego do tej opieki.
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<5a. Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą
na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego
tego odpisu mogą zwiększyć Fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5 %
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, pod warunkiem
przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu
dziecięcego.>

6. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania
przeciętnej liczby zatrudnionych, w celu naliczania odpisu na Fundusz, biorąc pod uwagę
w szczególności liczbę osób zatrudnionych w danym roku kalendarzowym.

7. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 2, ogłasza Prezes
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku.

8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się do:
1) szkół wyższych działających na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym,
2) szkół i placówek objętych systemem oświaty w stosunku do nauczycieli

podlegających przepisom Karty Nauczyciela.
8a. Odpisy i zwiększenia, o których mowa w art. 5, 13 i 14, u pracodawcy tworzą jeden

Fundusz.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.

1623)

ZAŁĄCZNIK

Kategorie obiektów
budowlanych

Współczynnik
kategorii obiektu

(k)
Współczynnik wielkości obiektu (w)

1 2 3
Kategoria I —
budynki mieszkalne
jednorodzinne

2,0 1,0

Kategoria II —
budynki służące
gospodarce rolnej,
jak: produkcyjne,
gospodarcze,
inwentarsko-składowe

1,0 1,0

Kategoria III — inne
niewielkie budynki,
jak: domy letniskowe,
budynki gospodarcze,
garaże do dwóch

1,0 1,0
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stanowisk włącznie
Kategoria IV —
elementy dróg
publicznych i
kolejowych dróg
szynowych, jak:
skrzyżowania i węzły,
wjazdy, zjazdy,
przejazdy, perony,
rampy

5,0 1,0

Kategoria V - obiekty
sportu i rekreacji, jak:
stadiony, amfiteatry,
skocznie i wyciągi
narciarskie, kolejki
linowe, odkryte
baseny, zjeżdżalnie

10,0 1,0

Kategoria VI -
cmentarze 8,0 1,0

Kategoria VII -
obiekty służące
nawigacji wodnej,
jak: dalby, wysepki
cumownicze

7,0 1,0

Kategoria VIII - inne
budowle 5,0 1,0

  Współczynnik wielkości obiektu (w)
(kubatura w m3)

  ≤ 2 500 > 2 500-
5 000

> 5 000-
10 000 > 10 000

[Kategoria IX -
budynki kultury, nauki
i oświaty, jak: teatry,
opery, kina, muzea,
galerie sztuki,
biblioteki, archiwa,
domy kultury, budynki
szkolne i
przedszkolne,
internaty, bursy i
domy studenckie,
laboratoria i placówki
badawcze, stacje
meteorologiczne i
hydrologiczne,
obserwatoria, budynki
ogrodów
zoologicznych i

4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
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botanicznych]
<Kategoria IX –
budynki kultury,
nauki i oświaty, jak:
teatry, opery, kina,
muzea, galerie
sztuki, biblioteki,
archiwa, domy
kultury, budynki
szkolne i
przedszkolne, żłobki,
kluby dziecięce,
internaty, bursy i
domy studenckie,
laboratoria i
placówki badawcze,
stacje
meteorologiczne i
hydrologiczne,
obserwatoria,
budynki ogrodów
zoologicznych i
botanicznych>
Kategoria X - budynki
kultu religijnego, jak:
kościoły, kaplice,
klasztory, cerkwie,
zbory, synagogi,
meczety oraz domy
pogrzebowe,
krematoria

6,0 1,0 1,5 2,0 2,5

[Kategoria XI -
budynki służby
zdrowia, opieki
społecznej i socjalnej,
jak: szpitale,
sanatoria, hospicja,
przychodnie,
poradnie, stacje
krwiodawstwa,
lecznice
weterynaryjne, żłobki,
domy pomocy i opieki
społecznej, domy
dziecka, domy
rencisty, schroniska
dla bezdomnych oraz
hotele robotnicze]
<Kategoria XI –

4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
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budynki służby
zdrowia, opieki
społecznej i
socjalnej, jak:
szpitale, sanatoria,
hospicja,
przychodnie,
poradnie, stacje
krwiodawstwa,
lecznice
weterynaryjne,
domy pomocy i
opieki społecznej,
domy dziecka, domy
rencisty, schroniska
dla bezdomnych
oraz hotele
robotnicze>
UWAGA: Kategorie XII-XXX pominięte

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ (Dz. U.

z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1578)

Art. 4.
1. Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą

wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń
zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.

2. Udzielanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, pielęgniarka wykonuje przede
wszystkim poprzez:

1) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych;
2) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych;
3) sprawowanie opieki pielęgnacyjnej;
4) realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
5) samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych,

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
6) edukację zdrowotną.

3. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki przez osobę, o której mowa w ust. 1, uważa się
również:

1) nauczanie zawodu pielęgniarki;
2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pielęgniarstwa;
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3) kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych[.]<;>
<4) zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym,

o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3 (Dz. U. Nr...., poz. ...).>

Art. 5.
1. Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane

kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w
szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w zakresie opieki nad kobietą,
kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem.

2. Udzielanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, położna wykonuje przede wszystkim
przez:

1) prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia
w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa;

2) rozpoznawanie ciąży i sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży
fizjologicznej oraz przeprowadzanie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży
fizjologicznej;

3) kierowanie na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży
wysokiego ryzyka;

4) prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowanie płodu z wykorzystaniem
aparatury medycznej;

5) przyjmowanie porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza;
6) podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia

lekarza, w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie
łożyska;

7) sprawowanie opieki nad matką i monitorowanie przebiegu okresu poporodowego;
8) badanie noworodków i opiekę nad nimi;
9) realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

10) samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;

11) profilaktykę chorób kobiecych i patologii położniczych.
3. Za wykonywanie zawodu położnej przez osobę, o której mowa w ust. 1, uważa się

również:
1) nauczanie zawodu położnej;
2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie opieki położniczej;
3) kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych[.]<;>
<4) zatrudnienie na stanowisku położnej w żłobku lub klubie dziecięcym, o których

mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3.>



- 19 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

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

(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 i Nr 218, poz. 1690 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr

182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 254, poz. 1700)

Art. 6.
1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art.

8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:
1) pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów;
2) osobami wykonującymi pracę nakładczą;
3) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

zwanymi dalej "członkami spółdzielni";
4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia

albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz
osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4;

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

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

7) osobami pobierającymi stypendium sportowe, zwanymi dalej "stypendystami
sportowymi";

7a) pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
8) osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w

czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
9) osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub

stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego
dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej
"bezrobotnymi";

9a) osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub
przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż
powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie
zawodowe dorosłych, zwanymi dalej "osobami pobierającymi stypendium";

9b) osobami pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych i
niepozostawania w zatrudnieniu;

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

żołnierzy pełniących służbę kandydacką;
12) osobami odbywającymi służbę zastępczą;
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13) (uchylony);
14) (uchylony);
15) (uchylony);
16) (uchylony);
17) (uchylony);
18) (uchylony);
18a) funkcjonariuszami Służby Celnej;
18b) (uchylony);
19) osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek

macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
20) osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz

osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania
zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi
wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo
w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z
odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy;

21) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia.
2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym 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, za które ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę,
regulują przepisy o pomocy społecznej.

2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta
opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej
wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o
świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia
(składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego
przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat.

2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli podlega ona
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na
podstawie odrębnych przepisów.

2c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli przyznał osobie świadczenie pielęgnacyjne,
może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu
ubezpieczenia oraz za jaki okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe.

<2d. Sposób opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i
wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej,
regulują przepisy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.>

3. (uchylony).
3a. (uchylony).
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4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,
szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

<4a. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób świadczących pracę na podstawie umowy
uaktywniającej.>

5. (uchylony).
6. (uchylony).

Art. 16.
1. Składki na ubezpieczenia emerytalne:

1) pracowników,
2) osób wykonujących pracę nakładczą,
3) członków spółdzielni,
4) zleceniobiorców,
5) posłów i senatorów,
6) stypendystów sportowych,
7) pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
8) osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
9) osób współpracujących ze zleceniobiorcami,

10) funkcjonariuszy Służby Celnej,
11) osób odbywających służbę zastępczą
- finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek.

1a. Składki na ubezpieczenia emerytalne osób pobierających świadczenie szkoleniowe po
ustaniu zatrudnienia finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i
płatnicy składek.

1b. Składki na ubezpieczenia rentowe osób, o których mowa w ust. 1 i 1a, finansują z
własnych środków, w wysokości 1,5 % podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości
4,5 % podstawy wymiaru płatnicy składek.

<1c. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących
pracę na podstawie umowy uaktywniającej, obliczone
od podstawy, którą stanowi kwota nie wyższa niż kwota minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, finansuje
budżet państwa za pośrednictwem Zakładu.

1d. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących
pracę na podstawie umowy uaktywniającej obliczone od podstawy stanowiącej
kwotę nadwyżki nad kwotą określoną w ust. 1c opłaca płatnik składek na zasadach
określonych dla składek za zleceniobiorców.>

[2. Składki na ubezpieczenie chorobowe podlegających temu ubezpieczeniu osób,
wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, 8, 9 i 11 finansują w całości, z własnych środków, sami
ubezpieczeni.]
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<2. Składki na ubezpieczenie chorobowe podlegających temu ubezpieczeniu osób,
wymienionych w ust. 1 pkt 1–4, 8, 9 i 11, oraz w ust. 1c finansują w całości, z
własnych środków, sami ubezpieczeni.>

3. Składki na ubezpieczenie wypadkowe osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3-10, osób
współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, bezrobotnych
pobierających stypendium oraz osób pobierających stypendium finansują w całości, z
własnych środków, płatnicy składek.

4. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe:
1) osób prowadzących pozarolniczą działalność,
2) osób, o których mowa w art. 7 i 10,

finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni.
5. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy niezawodowych pełniących

czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką, są
finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony
Narodowej.

5a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe osób
współpracujących finansuje w całości z własnych środków osoba prowadząca
pozarolniczą działalność.

6. Składki 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 finansują w całości ośrodki pomocy społecznej.

6a. (uchylony).
6b. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenie

pielęgnacyjne finansuje w całości wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
7. (uchylony).
7a. (uchylony).
8. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach

wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości
zasiłku macierzyńskiego finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu.

9. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezrobotnych finansują w całości
powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy.

9a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających stypendium w
okresie szkolenia, stażu i przygotowania zawodowego, kierowanych przez podmioty inne
niż powiatowe urzędy pracy, finansują w całości, z własnych środków, podmioty
kierujące.

9b. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt
9b, finansują w całości powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy.

10. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób, o których mowa w art.
6 ust. 1 pkt 10 podlegających obowiązkowo tym ubezpieczeniom, finansują:

1) duchowni - w wysokości 20 % składki oraz Fundusz Kościelny - w wysokości 80 %
składki;
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2) Fundusz Kościelny - w wysokości 100 % składki za członków zakonów
kontemplacyjnych klauzurowych, misjonarzy w okresach pracy na terenach
misyjnych.

10a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe duchownych, o których mowa w art. 9
ust. 1a, finansuje Fundusz Kościelny, zgodnie z ust. 10 pkt 1, w części obliczonej od
różnicy podstawy wymiaru składek określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5 i podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy.

11. Składki na ubezpieczenia chorobowe, emerytalne i rentowe duchownych podlegających
dobrowolnie tym ubezpieczeniom finansują w całości, z własnych środków,
ubezpieczeni.

12. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt
20, finansuje w całości budżet państwa.

13. (uchylony).
14. (uchylony).

Art. 17.
1. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za

ubezpieczonych, o których mowa w art. 16 ust. 1-3, 5, 6 i 9-12, obliczają, rozliczają i
przekazują co miesiąc do Zakładu w całości płatnicy składek.

2. Płatnicy składek, o których mowa w ust. 1, obliczają części składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe oraz chorobowe finansowane przez ubezpieczonych i po potrąceniu
ich ze środków ubezpieczonych przekazują do Zakładu.

[2a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art.
16 ust. 8:

1) obliczają płatnicy składek;
2) opłaca Zakład.]

<2a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w
art. 16 ust. 1c i 8 :

1) obliczają płatnicy składek;
2) opłaca Zakład.>

3. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe ubezpieczeni
niewymienieni w ust. 1 sami obliczają i przekazują co miesiąc do Zakładu.

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.
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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,
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 wojskową, z wyłączeniem
żołnierzy pełniących służbę kandydacką, stanowi kwota minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego
na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, a w przypadku
żołnierzy pełniących służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych kwota
uposażenia z tytułu tej służby,

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,
9) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b - 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.
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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 z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120).

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 stanowi
kwota tego świadczenia.

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.

<5c. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób
wykonujących umowę uaktywniającą ustala się na zasadach określonych dla
zleceniobiorców.>

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 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do
ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie
art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od
dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

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
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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.

Art. 36.
1. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega

zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.
[2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-

4, 6-9b, 11, 12, 18a-21, ust. 2 i ust. 2a, duchownych będących członkami zakonów lub
klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11, należy do
płatnika składek.]

<2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1
pkt 1–4, 6–9b, 11, 12, 18a–21, ust. 2, ust. 2a i 2d, duchownych będących członkami
zakonów lub klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust.
11, należy do płatnika składek.>

2a. Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym jest obowiązana poinformować płatnika
składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o podleganiu ubezpieczeniom
społecznym z innego tytułu niż przebywanie na urlopie wychowawczym.

3. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób, o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt 5 i 10, z zastrzeżeniem ust. 2, należy do tych osób.

4. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania
obowiązku ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4a, 5, 5a i 9a.

4a. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 3, twórcy i artyści dokonują w ciągu 7 dni od dnia
otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej
datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej.

5. Osoby, które są obejmowane ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności,
zgłaszają wniosek o objęcie ich ubezpieczeniem w terminie przez nie wybranym.
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5a. Pracownicy, o których mowa w art. 18 ust. 12, zgłaszani są do ubezpieczeń społecznych
nie później niż w terminie rozliczania i opłacania składek za miesiąc, w którym powstał
obowiązek ubezpieczeń społecznych.

6. (uchylony).
7. Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoba

zgłaszana potwierdza własnoręcznym podpisem, z wyłączeniem osób, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 19.

8. W przypadku przekazywania do Zakładu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w postaci
dokumentu elektronicznego, zgłoszenie w postaci dokumentu pisemnego z
własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej płatnik przechowuje przez okres 5 lat.

9. Zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 9a,
albo w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
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(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust.
1, albo w formie wydruku z tego oprogramowania dokonuje się w jednostce
organizacyjnej Zakładu. Na podstawie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń
społecznych zakładane jest konto, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1.

9a. Zgłoszenia do ubezpieczeń osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 19, dokonuje się
poprzez wykazanie ubezpieczonego w imiennym raporcie miesięcznym.

10. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane
dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię
pierwsze i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł
ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury
lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest
inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest
inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.

11. Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega
wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest
zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu, z zastrzeżeniem ust.
12 i 14. Przepisy ust. 2, 3 i 9 stosuje się odpowiednio.

12. W przypadku pracowników, o których mowa w ust. 5a, zgłoszenie wyrejestrowania
płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 30 dni od dnia ustania stosunku
pracy.

13. O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniach, o których
mowa w ust. 10-12, płatnik składek zawiadamia Zakład w terminie 7 dni od zaistnienia
zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania
zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład.

14. O zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 10,
dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania,
płatnik składek zawiadamia Zakład poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i
ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zawierającego prawidłowe dane.

Art. 47.
1. Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne

raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b,
nie później niż:

1) do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę
wyłącznie za siebie;

2) do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych;

3) do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.
1a. Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz

opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed
dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w
terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję.

2. Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie deklarację
rozliczeniową.
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2a. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub
osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji
rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w
ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym
zadeklarowały do podstawy wymiaru składek:

1) na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru
składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z
nimi współpracujące;

2) na ubezpieczenie zdrowotne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru
określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.
1027, z późn. zm.), obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła
żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c.

2b. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające wyłącznie składki na
ubezpieczenie zdrowotne za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z
obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za
kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym
raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek kwotę w wysokości
najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku
do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c.

[2c. Osoby, o których mowa w ust. 2a, 2b, 2d i 2e, są zwolnione z obowiązku składania
deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc także
wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie
zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia.]

<2c. Osoby, o których mowa w ust. 2a, 2b, 2d, 2e i 2f, są zwolnione z obowiązku
składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za
kolejny miesiąc, także wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego
jest spowodowana wyłącznie zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego
wynagrodzenia.>

2d. Duchowni opłacający składki wyłącznie za siebie są zwolnieni z obowiązku składania
deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji
rozliczeniowej zadeklarowali do podstawy wymiaru składek:

1) na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a
lub w ust. 4c;

2) na ubezpieczenia zdrowotne - kwotę w wysokości określonej w art. 81 ust. 1 lub 10
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

2e. Osoby wymienione w art. 7 i 10 opłacające składki wyłącznie za siebie są zwolnione z
obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio
złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowali do podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 7.

<2f. Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczenia wyłącznie osobę, o której mowa w
art. 6 ust. 2d jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz
imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej
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deklaracji rozliczeniowej zadeklarował do podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne – kwotę w wysokości nie wyższej niż minimalne
wynagrodzenie.>

3. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć, z zastrzeżeniem ust. 3a, deklarację
rozliczeniową korygującą w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie
prawidłowe dane określone w art. 46 ust. 4 w każdym przypadku, o którym mowa w art.
41 ust. 6, łącznie z raportem miesięcznym korygującym.

3a. Imiennych raportów miesięcznych nie składa się w przypadku, gdy korekta dotyczy
wyłącznie danych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej.

3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a, stosuje się odpowiednio art. 41 ust. 7-7b.
3c. Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów

korygujących te dokumenty płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez okres
10 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej
Zakładu, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

4. Składki opłaca się na wskazane przez Zakład rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w
podziale na:

1) ubezpieczenia społeczne;
2) ubezpieczenie zdrowotne;
3) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
4) (uchylony);
5) Fundusz Emerytur Pomostowych.

4a. Składki, o których mowa w ust. 4, płatnik składek opłaca przy użyciu:
1) bankowych dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem banku według

wzorów, o których mowa w art. 49 ust. 3,
2) dokumentu elektronicznego z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1, lub

wydruku z tego oprogramowania,
3) dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego płatnikom

składek przez bank,
4) dokumentu w postaci uzgodnionej z instytucją obsługującą wpłaty składek na

ubezpieczenia społeczne
- zwanych dalej "dokumentami płatniczymi".

4b. Płatnik składek jest zobowiązany opłacać należności z tytułu składek, o których mowa w
ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika
składek, z zastrzeżeniem ust. 4c i 4e.

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do płatników składek będących osobami fizycznymi,
jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

4d. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych identyfikacyjnych płatnika składek, o
którym mowa w ust. 4b, podanych w zleceniu płatniczym z danymi z Centralnego
Rejestru Płatników Składek, Zakład informuje instytucję prowadzącą rachunek bankowy
płatnika składek o obowiązku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu
wyeliminowania tych niezgodności.
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4e. Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.)
może opłacać należności z tytułu składek również w formie przekazu pocztowego.

5. Informacje zawarte w dokumentach płatniczych przekazywane są w formie, o której
mowa w art. 49 ust. 3a, poprzez międzybankowy system elektroniczny jako zlecenie
płatnicze dla Zakładu lub poprzez system elektronicznych rozrachunków
międzyoddziałowych Narodowego Banku Polskiego. Zlecenie to powinno w
szczególności zawierać informacje o danych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, a
także o tytule wpłaty i okresie, za jaki jest dokonywana, oraz datę obciążenia rachunku
bankowego płatnika, jeżeli wpłata dokonana jest w formie polecenia przelewu, lub datę
dokonania wpłaty, jeżeli wpłata dokonana jest w formie gotówkowej.

5a. Zlecenia płatnicze przekazywane w formie innej niż forma, o której mowa w art. 49 ust.
3a, nie są przyjmowane.

6. Dokument płatniczy musi zawierać w szczególności informacje o danych, o których
mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, a także o tytule wpłaty oraz okresie, za jaki jest dokonywana.

7. Brak możliwości zidentyfikowania wpłaty nie obciąża Zakładu.
8. Instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne są zobowiązane do

niezwłocznego transferu za pośrednictwem międzybankowego systemu rozliczeń
elektronicznych.

8a. Instytucje obsługujące wpłaty składek są zobowiązane do zawiadamiania Zakładu o
błędach stwierdzonych w zleceniu płatniczym, o którym mowa w ust. 5, w formie
elektronicznej lub pisemnej.

9. Przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład następuje
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania
składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych i
deklaracji.

10. (uchylony).
10a. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego w terminie

z przyczyn leżących po stronie Zakładu, od Zakładu są należne odsetki liczone według
zmiennej stopy procentowej, obowiązującej dla kolejnych trzymiesięcznych okresów,
rozpoczynających się pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego. Wysokość
zmiennej stopy procentowej jest obliczana jako średnia arytmetyczna średnich ważonych
stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na czterech
ostatnich przetargach, które odbyły się do końca miesiąca poprzedzającego ostatni
miesiąc przed rozpoczęciem danego kwartału, i jest zaokrąglana do dwóch miejsc po
przecinku. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok wynosi 365 dni.

10b. Odsetki, o których mowa w ust. 10a, Zakład oblicza od kwoty nieprzekazanej w terminie
składki na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następnego dnia po upływie terminu
określonego w ust. 9 do dnia przekazania składki do otwartego funduszu emerytalnego.

10c. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie przez Zakład składki do otwartego funduszu
emerytalnego w terminie z powodu nieprzekazania lub przekazania błędnego zgłoszenia
do ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia płatnika składek, imiennego raportu
miesięcznego, deklaracji rozliczeniowej, dokumentu płatniczego lub zlecenia
płatniczego, Zakład wymierza płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty
składek dodatkową opłatę.
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10d. Zakład przesyła płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty składek
zawiadomienie o nieprzekazaniu lub przekazaniu błędnego dokumentu, o którym mowa
w ust. 10c, nie później niż w ciągu 30 dni, licząc od następnego dnia po upływie terminu
określonego w ust. 9.

10e. Dodatkową opłatę, o której mowa w ust. 10c, Zakład ustala, w drodze decyzji, w
wysokości odsetek, określonych w ust. 10a, od kwoty nieprzekazanej w terminie składki
na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następnego dnia po upływie terminu
określonego w ust. 9 do dnia otrzymania prawidłowych dokumentów wymienionych w
ust. 10c.

10f. Instytucje obsługujące wpłaty składek i płatnicy składek wpłacają dodatkową opłatę w
najbliższym terminie opłacania składek po uprawomocnieniu się decyzji, o której mowa
w ust. 10e.

10g. Dodatkowa opłata nieopłacona w terminie, o którym mowa w ust. 10f, podlega
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10h. Odsetki określone w ust. 10b lub pobrana przez Zakład dodatkowa opłata, o której mowa
w ust. 10c, są przekazywane na rachunek ubezpieczonego do otwartego funduszu
emerytalnego.

10i. Odsetek, o których mowa w ust. 10a, nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie
przekroczyłaby 2,00 zł, a dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 10c, nie wymierza się,
jeżeli jej wysokość nie przekroczyłaby 2,00 zł.

10j. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość odsetek, o których
mowa w ust. 10a.

11. (uchylony).
12. (uchylony).
13. (uchylony).
14. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do składek na Fundusz Pracy,

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i
ubezpieczenie zdrowotne.

15. (uchylony).

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU

WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz.

1322)

Art. 3.
1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną

powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub

poleceń przełożonych;
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2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz
pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między
siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze
stosunku pracy.

2. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w
ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

1) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba
że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w
związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje

związkowe.
3. Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną

zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia
wypadkowego z danego tytułu podczas:

1) uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą
stypendium sportowe;

2) wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;

3) pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie;
3a) (uchylony);

4) odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub
przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w
okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub
przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego
przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący;

5) wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek
rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w
rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych
spółdzielni;

6) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o
świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia;

<6a) wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa
w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
Nr…., poz. …);>

7) współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy
zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

8) wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności
pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
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9) wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu
działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych;

10) wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności
związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi;

11) odbywania służby zastępczej;
12) nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających

stypendium;
13) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z
pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej
umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku
pracy;

14) pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych.
4. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła

śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.
5. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie

uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne
uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a
także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita
lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub
zniekształcenie ciała.

6. Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego
zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Art. 5.
1. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, o których mowa w art. 3 ust. 3,

dokonuje w karcie wypadku:
1) podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do pobierających te

stypendia;
2) podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania

kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do
wykonujących tę pracę na podstawie skierowania do pracy;

3) Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i Kancelaria Senatu w stosunku do
senatorów;

4) pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż, przygotowanie
zawodowe dorosłych, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie, lub
jednostka, w której osoba pobierająca stypendium odbywa szkolenie - w stosunku do
osoby pobierającej stypendium w okresie odbywania tego stażu, przygotowania
zawodowego dorosłych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia
na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny
podmiot kierujący;
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5) spółdzielnia produkcyjna, spółdzielnia kółek rolniczych - w stosunku do członków
tych spółdzielni oraz innych osób traktowanych na równi z członkiem spółdzielni, w
rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wykonujących pracę na
rzecz tych spółdzielni;

6) podmiot, na którego rzecz wykonywana jest praca na podstawie umowy agencyjnej,
umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - w stosunku do wykonujących te
umowy;

7) osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia - w stosunku do współpracujących z tą osobą;

[8) Zakład - w stosunku do prowadzących pozarolniczą działalność oraz
współpracujących przy prowadzeniu takiej działalności w rozumieniu przepisów o
systemie ubezpieczeń społecznych;]

<8) Zakład – w stosunku do prowadzących pozarolniczą działalność oraz
współpracujących przy prowadzeniu takiej działalności w rozumieniu
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także w stosunku do
wykonujących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w
ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;>

9) (uchylony);
10) właściwa zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna - w stosunku do

duchownych;
11) pracodawca, u którego osoba odbywa służbę zastępczą - w stosunku do

odbywających tę służbę;
12) Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - w stosunku do słuchaczy tej szkoły

pobierających stypendium;
13) pracodawca - w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy

agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z
Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło,
jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoby te pozostają w
stosunku pracy;

14) podmiot, z którym została zawarta umowa agencyjna, umowa zlecenia lub umowa o
świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło - w stosunku do osób wykonujących
umowę, jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy,
z którym osoby te pozostają w stosunku pracy;

15) podmiot, w którym funkcjonariusz celny pełni służbę - w stosunku do tych
funkcjonariuszy.

2. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ ubezpieczony
będący pracownikiem, a także stwierdzenie choroby zawodowej u pracownika następuje
w trybie określonym przepisami Kodeksu pracy.

3. W sprawach zgłaszania i stwierdzania chorób zawodowych do ubezpieczonych
wymienionych w art. 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, tryb uznawania zdarzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 3, za wypadek
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przy pracy, kwalifikację prawną zdarzenia, wzór karty wypadku i termin jej
sporządzania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitości obowiązujących
rozwiązań dotyczących ustalania okoliczności i przyczyn tych wypadków.

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. 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,
[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,]

<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, z wyłączeniem
osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której
mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (Dz. U. Nr…, poz. …),>

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,
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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[.]<,>
<i) osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której

mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3.>

2. Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa.
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.
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

z późn. zm.)

Art. 66.
1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub
ubezpieczeniem społecznym rolników, które są:

a) pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
b) rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu

społecznym rolników,
c) osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi

współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie
działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej,

d) osobami wykonującymi pracę nakładczą,
[e) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi
współpracującymi,]

<e) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy
zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się
przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi
współpracującymi,>

f) osobami duchownymi,
g) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych

lub członkami ich rodzin,
h) osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz

osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania
zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami
pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze
świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na
przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów
zbiorowych pracy,

i) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu
zatrudnienia;

2) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe,
ćwiczenia wojskowe oraz pełniący służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub
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służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - o ile nie
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu;

3) osoby odbywające służbę zastępczą;
4) osoby podlegające kwalifikacji wojskowej pełniące służbę w Policji, Straży

Granicznej i Biurze Ochrony Rządu;
5) żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę

wojskową i służbę okresową;
6) policjanci;
7) funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
8) funkcjonariusze Agencji Wywiadu;

8a) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
8b) funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
8c) funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego;

9) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu;
10) funkcjonariusze Straży Granicznej;
11) funkcjonariusze Służby Celnej;
12) funkcjonariusze Służby Więziennej;
13) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej;
14) posłowie pobierający uposażenia poselskie oraz senatorowie pobierający uposażenie

senatorskie;
15) sędziowie i prokuratorzy;
15a) ławnicy sądowi niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego

tytułu;
16) osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające

uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po
zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze;

17) uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów
o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z
innego tytułu;

18) dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne,
wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

19) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w
placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3;

20) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w
art. 3 ust. 2 pkt 1;

21) alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i
junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o
których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2;

22) słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
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23) osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia
niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

24) bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
24a) osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub

przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez podmiot
inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu;

25) osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz
osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz.
514, z późn. zm.) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu;

26) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

27) osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów
o pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z
innego tytułu;

28) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z
tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie
przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu;

29) osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

30) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące
kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu;

31) kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w
Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty;

31a) cywilne niewidome ofiary działań wojennych, niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

32) osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

33) osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub
prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu;

34) rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników
z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35;

35) członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

36) aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
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37) osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą

uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji
zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 17-
20, 26-28, 30 i 33.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację
prawomocnym wyrokiem sądu.

Art. 81.
1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których

mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-i i pkt 3 i 11, stosuje się przepisy określające
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z
zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10.

2. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66
ust. 1 pkt 1 lit. c, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku
poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
danego roku.

<2a. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w
art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e zatrudnionych jako niania, o której mowa w ustawie z dnia
5 stycznia 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr ..., poz. ...),
sprawujących opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej stanowi
przychód, z zastrzeżeniem, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
zdrowotne opłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków budżetu
państwa stanowi kwota nie wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za
pracę w danym roku kalendarzowym ustalona zgodnie z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę.>

3. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5-10, 12 i 13,
stanowi kwota odpowiadająca uposażeniu tych osób.

4. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 4, stanowi
kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na
podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

5. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których
mowa w ust. 1, nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy
wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się
ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych.

6. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych
niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków
ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.
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7. Podstawę wymiaru składek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej będących w
służbie kandydackiej stanowi kwota odpowiadająca wysokości minimalnego
wynagrodzenia.

8. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla:
1) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 14 i 15, jest kwota odpowiadająca

wysokości uposażenia albo wynagrodzenia tych osób;
1a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, jest kwota uzyskiwanej diety;

2) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16, jest kwota emerytury, renty
pomniejszona o kwotę spłaty nadpłaty świadczenia, z wyłączeniem dodatków,
zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu
pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego albo
kwota uposażenia pobieranego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego,
kwota uposażenia pobieranego po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężnego
o takim samym charakterze;

3) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17-20, jest kwota odpowiadająca
wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o
świadczeniach rodzinnych;

4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22 i 23, jest kwota odpowiadająca
wysokości pobieranego stypendium;

5) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, jest kwota odpowiadająca wysokości
pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, a w przypadku niepobierania
przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium - kwota odpowiadająca wysokości
zasiłku dla bezrobotnych;

5a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, jest kwota odpowiadająca wysokości
pobieranego stypendium;

6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 25, jest kwota zasiłku przedemerytalnego
lub świadczenia przedemerytalnego, a w przypadku niepobierania zasiłku
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego - kwota odpowiadająca
wysokości świadczenia przedemerytalnego;

6a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 37, jest kwota nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego;

7) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, jest kwota odpowiadająca wysokości
przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej;

8) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, 29 i 30, jest maksymalna kwota zasiłku
stałego z pomocy społecznej;

9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 31, jest kwota odpowiadająca
wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o
świadczeniach rodzinnych;

9a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, jest kwota odpowiadająca wysokości
renty socjalnej;

10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, jest kwota odpowiadająca wysokości
świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o
świadczeniach rodzinnych;
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11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, jest kwota odpowiadająca kwocie
faktycznie otrzymanych alimentów, nie wyższa jednak od wysokości świadczenia
pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach
rodzinnych;

12) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, jest kwota przychodu w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanego z tytułu
pełnionej funkcji;

13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, jest kwota odpowiadająca wysokości
pobieranego stypendium.

9. W przypadku przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury, renty lub zasiłków z
ubezpieczenia społecznego albo świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny za
okres, za który ubezpieczony pobierał świadczenie z innego właściwego organu
emerytalnego lub rentowego, zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne
świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy albo zasiłek przedemerytalny lub
świadczenie przedemerytalne w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - Zakład
Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
zdrowotne odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia.

10. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa w art.
66 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 21, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami
podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego
od przychodów osób duchownych, jest kwota odpowiadająca wysokości świadczenia
pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób ustalania
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz
osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminy i tryb ich opłacania,
uwzględniając potrzebę zapewnienia terminowego opłacania składek.

Art. 85.
1. Za osobę pozostającą w stosunku pracy, w stosunku służbowym albo odbywającą służbę

zastępczą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza
pracodawca, a w razie wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o
ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 85, z późn. zm.) - podmiot obowiązany do wypłaty tych świadczeń.

2. Za osobę pobierającą świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia
składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot,
który wypłaca to świadczenie.

3. Za funkcjonariuszy, o których mowa w art. 81 ust. 7, składkę oblicza, finansuje ze
środków własnych i odprowadza szkoła Państwowej Straży Pożarnej.

[4. Za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług oraz za osobę z nią współpracującą składkę jako płatnik
oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający.]

<4. Za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług oraz za osobę z nią współpracującą składkę jako
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płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający, z
zastrzeżeniem art. 86 ust. 1 pkt 13a.>

5. Za osobę pobierającą świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu lub zasiłek
socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego
zatrudnienia, osobę pobierającą wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze
stypendium na przekwalifikowanie lub w okresie korzystania ze świadczenia górniczego
składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot
wypłacający świadczenie, zasiłek lub wynagrodzenie.

6. Za bezrobotnego pobierającego zasiłek lub stypendium składkę jako płatnik oblicza,
pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza właściwy powiatowy urząd pracy.

6a. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z
dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż
lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

7. Za członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz
członków ich rodzin składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i
odprowadza spółdzielnia.

8. Za osobę pobierającą uposażenie posła składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu
ubezpieczonego i odprowadza Kancelaria Sejmu, a za osobę pobierającą uposażenie
senatora - Kancelaria Senatu.

9. Za osobę pobierającą emeryturę lub rentę składkę jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty
emerytury lub renty, o której mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2 i ust. 9, i odprowadza jednostka
organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydawania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inny właściwy organ emerytalny lub rentowy
lub instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury
lub renty z zagranicy.

10. Za osobę pobierającą zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne składkę
jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego i odprowadza jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

10a. Za osobę pobierającą nauczycielskie świadczenie kompensacyjne składkę jako płatnik
oblicza, pobiera z kwoty nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i odprowadza
jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o
systemie ubezpieczeń społecznych.

11. Za osobę pobierającą uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, uposażenie
po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze składkę
jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza wypłacający to
uposażenie lub świadczenie.

12. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z
dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

13. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z
dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot wypłacający stypendium.

14. Za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność składkę oblicza,
odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca pozarolniczą
działalność.
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15. Za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego składkę na ubezpieczenie zdrowotne
oblicza pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna.

16. Za członka rady nadzorczej składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu
ubezpieczonego i odprowadza podmiot, w którym działa rada nadzorcza.

17. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z
dochodu ubezpieczonego i odprowadza sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję.

18. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, korzystającą ze świadczenia określonego
w art. 42 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, składkę jako
płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkoła
Sądownictwa i Prokuratury.

Art. 86.
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

1) rolników, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, oraz domowników, z
wyjątkiem rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, opłaca Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

2) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2, opłaca się z budżetu państwa, z części
pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej;

3) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, opłaca się z budżetu państwa, z części
pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

4) dzieci, uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17 i 18,
przebywających w placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze,
opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej opłaca placówka lub dom,
a uczniów i słuchaczy nieprzebywających w takiej placówce lub domu, jeżeli nie
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłaca szkoła
lub zakład kształcenia nauczycieli, do którego uczeń lub słuchacz uczęszcza;

5) dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, opłaca ośrodek pomocy społecznej;
6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20, opłaca szkoła wyższa lub jednostka

organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają studia;
7) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających

zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, z przyczyn
określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, opłaca właściwy urząd pracy;

8) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, opłaca ośrodek pomocy społecznej;
9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28, opłaca wójt, burmistrz lub prezydent

miasta;
10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, opłaca powiatowe centrum pomocy

rodzinie realizujące indywidualny program integracji;
11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, opłaca ośrodek pomocy społecznej

realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub ośrodek pomocy
społecznej realizujący kontrakt socjalny;

12) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, opłaca Urząd do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych;
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13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a i 32, opłaca Zakład Ubezpieczeń
Społecznych;

<13a) osób zatrudnionych jako niania, o której mowa w ustawie z dnia 5 stycznia
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opłaca Zakład Ubezpieczeń
Społecznych – od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę;>

14) osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za osoby
pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, opłaca szkoła wyższa
lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te
odbywają lub będą odbywać studia;

15) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, niekorzystających ze świadczenia
określonego w art. 42 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,
opłaca Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w ust. 1, osób, o których
mowa w art. 66 ust. 1 pkt 34, a także osób, którym przyznano renty na podstawie
przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin,
jak również osób, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945
lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tych działaniach,
otrzymujących dochody z tytułu emerytury lub renty zwolnione z podatku dochodowego
od osób fizycznych na podstawie odrębnych przepisów są finansowane z budżetu
państwa.

2a. Kwota roczna składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, o których mowa w art. 66
ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, wynosi 1.862.006 tys. zł. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego przekazuje do Funduszu składki miesięcznie w wysokości 1/12 tej kwoty.

3. Środki z budżetu państwa na składki wymienione w ust. 1 pkt 4 i 7 otrzymują jednostki
samorządu terytorialnego jako dotacje celowe na zadania z zakresu administracji
rządowej.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnów wyższych seminariów
duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów oraz ich
odpowiedników, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami podatku
dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od
przychodów osób duchownych, są finansowane z Funduszu Kościelnego.

5. Na opłacenie składek, o których mowa w ust. 4, Fundusz Kościelny otrzymuje dotacje z
budżetu państwa.

6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b,
opłacana jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono zgłoszenie do
ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, do ostatniego
dnia miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu
zdrowotnemu.
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USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U.

Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Art. 157.
1. Dla pracowników uczelni publicznych tworzy się odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych w wysokości 6,5 % planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń
osobowych.

2. W uczelniach publicznych mogą być tworzone pracownicze programy emerytalne
wykorzystujące zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do wysokości 30 %.

3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego byłego pracownika uczelni
publicznej będącego emerytem lub rencistą wynosi na dany rok kalendarzowy 10 %
rocznej sumy najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z
art. 94 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.).

4. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 3, stanowią w uczelni publicznej jeden fundusz.
<4a. Z zakładowych żłobków i klubów dziecięcych mogą korzystać dzieci studentów i

uczestników studiów doktoranckich.
4b. Opłaty, o których mowa w art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o opiece nad

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr ..., poz. ...), zwiększają zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych.>

5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1, 3 i 4 stosuje się przepisy o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych.


