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Publikacja stanowi próbę całościowego przedstawienia obecnie obowiązującego systemu 
ubezpieczeń społecznych budowanego od początku 1999 r., który podlega jednak bieżącej mo-
dernizacji. Do końca 1998 r. system ten był w dużej mierze oparty na tzw. zabezpieczeniu spo-
łecznym, natomiast obecnie jest to system ubezpieczeniowy, polegający – mówiąc w uprosz-
czeniu – na powiązaniu składek ubezpieczeniowych z należnym świadczeniem. W ustawie 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wyodrębnione zostały 
cztery ryzyka ubezpieczeniowe: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe i każde 
z nich ma na celu ochronę ubezpieczonego. Dla większości osób aktywnych zawodowo ubez-
pieczenia społeczne mają charakter obowiązkowy, a podleganie im jest zasadniczym warun-
kiem nabycia prawa do świadczeń wchodzących w ich zakres.
W opracowaniu przedstawiono całościowo problematykę systemu i uregulowanych w nim 
świadczeń, mając na uwadze głównie względy praktyczne, poradnikowe. Nie jest to więc ko-
mentarz do „ubezpieczeń społecznych”, ale swego rodzaju poradnik przedstawiający główne 
założenia systemu ubezpieczeń społecznych i świadczeń ubezpieczeniowych, uzupełniony 
o uwagi dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich 
Unii europejskiej. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom związanym z udzielaniem po-
mocy socjalnej rodzinie, w tym systemowi świadczeń rodzinnych – zasadom przyznawania 
i wypłaty zasiłków rodzinnych oraz dodatków pieniężnych do niego. Niewątpliwą zaletą publi-
kacji jest wyczerpujące ujęcie tematu – obejmuje ona właściwie całość zagadnień związanych 
z ubezpieczeniami społecznymi, od zasad objęcia ubezpieczeniem społecznym, kwestii tzw. 
oskładkowania, po świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Warto przy tym zauważyć, że 
prezentowana praca stanowi swego rodzaju drugą – ubezpieczeniową część obecnego od lat 
na rynku Meritum. Prawo pracy.
Korzystanie z publikacji oraz szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji jest możliwe dzię-
ki zastosowanym rozwiązaniom, takim jak:
 – układ treści podzielony na zwięzłe fragmenty,
 – zamieszczane na marginesach numery, które wskazują na ważne pojęcie wraz z jego obja-

śnieniem,
 – system wewnętrznych odesłań w tekście, zapewniający odszukanie interesującego zagad-

nienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji, dzięki czemu uniknięto również 
zbędnych powtórzeń,

 – liczne, wyraźnie wyodrębnione przykłady,
 – uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ramką i hasłem WAŻNE!,
 – zamieszczone wzory dokumentów ubezpieczeniowych wraz ze wskazaniem sposobu ich 

prawidłowego wypełniania,
 – wykazy, schematy i tablice,
 – wskazanie podstawy prawnej dla omawianego tematu, instytucji,

SŁOWO  
WSTĘPNE
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 – czytelne podsumowanie omawianego zagadnienia przez podanie reprezentatywnego 
orzecznictwa, a także stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w danej sprawie,

 – szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów brzegowych 
w tekście,

 – przyjazna dla czytelnika szata graficzna.
Autorami są praktycy, pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy na co dzień para-
ją się tą problematyką. Poza omówieniami, w opracowaniu przedstawiono obszernie orzecz-
nictwo sądowe, dotyczące poruszanych kwestii oraz liczne przykłady przybliżające prezento-
wane zagadnienia.

W dniu 16 listopada 2016 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 38). Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 października 2017 r. 
Najistotniejsze regulacje dotyczą obniżenia wieku emerytalnego do wieku obowiązującego 
przed nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 637). Oznacza to zatem, że z chwilą wejścia w życie nowelizacji powszechny wiek emery-
talny będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 
Obniżenie wieku emerytalnego pociąga za sobą także inne zmiany, na które zwracamy uwagę 
w kolejnych rozdziałach publikacji. 

SSN Jerzy Kuźniar
Warszawa, styczeń 2017 r.
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13Pozarolnicza działalność – pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podsta-
wie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: 
Dz.  U. z  2016  r. poz.  1829 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych, działalność 
twórcza i artystyczna, działalność w zakresie wolnego zawodu, działalność wspólnika jedno-
osobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoba 
prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, pla-
cówkę lub ich zespół na podstawie przepisów o systemie oświaty.

14Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepisy ustawy z dnia 26 lip-
ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 361 z późn. zm.).

15Przychód – przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 
z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania man-
datu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności 
lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium, wypłaca-
nych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej 
działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy 
tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy oraz przychody z działalności wyko-
nywanej osobiście przez osoby należące składu rady nadzorczej, niezależnie od sposobu ich 
powołania.

16Przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni 
kółek rolniczych – przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na jej rzecz 
produktów rolnych.

17Stypendysta sportowy – osoba pobierająca stypendium sportowe, z wyjątkiem osób uczą-
cych się lub studiujących, jeśli nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z in-
nego tytułu.

18Twórca – osoba, która tworzy dzieła w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektu-
ry krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczo-
ści audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej będące przed-
miotem prawa autorskiego.

19Ubezpieczony – osoba podlegająca ubezpieczeniom społecznym w pełnym bądź ograniczo-
nym zakresie.

20Zleceniobiorca – osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia 
albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia.

2. Zasady ogólne

Podstawa prawna: art. 1–2a u.s.u.s.

21Do końca 1998 r. mieliśmy do czynienia z jednym ubezpieczeniem społecznym. Reforma sys-
temu zabezpieczenia społecznego, która weszła w życie z początkiem 1999 r., doprowadziła do 
wyodrębnienia, w zależności od ryzyka ubezpieczeniowego, przed którym chroni: ubezpiecze-

1. Podstawowe pojęcia

1 Artysta – osoba wykonująca zarobkowo działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej 
i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie 
dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie 
produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montaży-
stów i kaskaderów.

2 Chałupnik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą.

3 Członek spółdzielni – członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, innej spółdzielni zajmują-
cej się produkcją rolną oraz spółdzielni kółek rolniczych zajmującej się produkcją rolną, który 
wykonuje pracę na rzecz spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy lub wytwarza na 
jej rzecz produkty rolne w prowadzonym przez siebie gospodarstwie.

4 Konto ubezpieczonego – konto, na którym ewidencjonowane są składki oraz informacje 
dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego.

5 Konto płatnika składek – konto, na którym ewidencjonowana jest kwota zobowiązań z tytu-
łu składek oraz innych składek danego płatnika zbieranych przez Zakład, kwoty zapłaconych 
składek, stan rozliczeń oraz inne informacje dotyczące płatnika składek.

6 Minimalne wynagrodzenie – wynagrodzenie, o którym mowa w ustawie z dnia 10 paź-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2008 z późn. zm.).

7 Najniższe wynagrodzenie – wynagrodzenie, o którym mowa w art.  25 ustawy z  dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

8 Osoba duchowna – duchowny oraz członek zakonu męskiego lub żeńskiego Kościoła 
Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, z wyjątkiem alumna seminarium 
duchownego, nowicjusza, postulanta i juniorysty, który nie ukończył 25 roku życia.

9 Osoba współpracująca z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność lub zlece-
niobiorcami – małżonka/małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przy-
sposobione, rodzice, macocha i ojczym oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi 
we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub 
wykonywaniu umowy agencyjnej, lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została 
zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

10 Osoba w stosunku służby – żołnierz zawodowy lub funkcjonariusz Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby celnej, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu.

11 Płatnik składek – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej zobowiązana do rozliczania i opłacania składek.

12 Preferencyjna podstawa wymiaru składek – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie 
społeczne, o której mowa w art. 18a ust. 1 u.s.u.s.
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13Pozarolnicza działalność – pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podsta-
wie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: 
Dz.  U. z  2016  r. poz.  1829 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych, działalność 
twórcza i artystyczna, działalność w zakresie wolnego zawodu, działalność wspólnika jedno-
osobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoba 
prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, pla-
cówkę lub ich zespół na podstawie przepisów o systemie oświaty.

14Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepisy ustawy z dnia 26 lip-
ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 361 z późn. zm.).

15Przychód – przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 
z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania man-
datu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności 
lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium, wypłaca-
nych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej 
działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy 
tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy oraz przychody z działalności wyko-
nywanej osobiście przez osoby należące składu rady nadzorczej, niezależnie od sposobu ich 
powołania.

16Przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni 
kółek rolniczych – przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na jej rzecz 
produktów rolnych.

17Stypendysta sportowy – osoba pobierająca stypendium sportowe, z wyjątkiem osób uczą-
cych się lub studiujących, jeśli nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z in-
nego tytułu.

18Twórca – osoba, która tworzy dzieła w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektu-
ry krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczo-
ści audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej będące przed-
miotem prawa autorskiego.

19Ubezpieczony – osoba podlegająca ubezpieczeniom społecznym w pełnym bądź ograniczo-
nym zakresie.

20Zleceniobiorca – osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia 
albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia.

2. Zasady ogólne

Podstawa prawna: art. 1–2a u.s.u.s.

21Do końca 1998 r. mieliśmy do czynienia z jednym ubezpieczeniem społecznym. Reforma sys-
temu zabezpieczenia społecznego, która weszła w życie z początkiem 1999 r., doprowadziła do 
wyodrębnienia, w zależności od ryzyka ubezpieczeniowego, przed którym chroni: ubezpiecze-

1. Podstawowe pojęcia

1 Artysta – osoba wykonująca zarobkowo działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej 
i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie 
dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie 
produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montaży-
stów i kaskaderów.

2 Chałupnik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą.

3 Członek spółdzielni – członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, innej spółdzielni zajmują-
cej się produkcją rolną oraz spółdzielni kółek rolniczych zajmującej się produkcją rolną, który 
wykonuje pracę na rzecz spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy lub wytwarza na 
jej rzecz produkty rolne w prowadzonym przez siebie gospodarstwie.

4 Konto ubezpieczonego – konto, na którym ewidencjonowane są składki oraz informacje 
dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego.

5 Konto płatnika składek – konto, na którym ewidencjonowana jest kwota zobowiązań z tytu-
łu składek oraz innych składek danego płatnika zbieranych przez Zakład, kwoty zapłaconych 
składek, stan rozliczeń oraz inne informacje dotyczące płatnika składek.

6 Minimalne wynagrodzenie – wynagrodzenie, o którym mowa w ustawie z dnia 10 paź-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2008 z późn. zm.).

7 Najniższe wynagrodzenie – wynagrodzenie, o którym mowa w art.  25 ustawy z  dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

8 Osoba duchowna – duchowny oraz członek zakonu męskiego lub żeńskiego Kościoła 
Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, z wyjątkiem alumna seminarium 
duchownego, nowicjusza, postulanta i juniorysty, który nie ukończył 25 roku życia.

9 Osoba współpracująca z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność lub zlece-
niobiorcami – małżonka/małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przy-
sposobione, rodzice, macocha i ojczym oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi 
we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub 
wykonywaniu umowy agencyjnej, lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została 
zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

10 Osoba w stosunku służby – żołnierz zawodowy lub funkcjonariusz Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby celnej, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu.

11 Płatnik składek – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej zobowiązana do rozliczania i opłacania składek.

12 Preferencyjna podstawa wymiaru składek – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie 
społeczne, o której mowa w art. 18a ust. 1 u.s.u.s.
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cia systemem ubezpieczeń społecznych, obowiązku opłacania i obliczania wysokości składek, obliczania 
wysokości świadczeń, a także okresu wypłaty świadczeń i zachowania prawa do nich nie ma podstaw 
prawnych do czynienia między ubezpieczonymi różnic związanych z płcią, stanem cywilnym, czy też sta-
nem rodzinnym. Z zasady równego traktowania wszystkich ubezpieczonych nie da się wywieść zakazu 
wprowadzania zróżnicowanych warunków ubezpieczenia (zabezpieczenia) społecznego dla pracowni-
ków i dla ubezpieczonych z innych tytułów.”);

– wyr. SN z dnia 15 grudnia 2009 r., II UK 138/09 („Reguły równości i niedyskryminowania stron stosunku 
ubezpieczenia społecznego (art. 2a ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) mogą być po-
woływane jako zasady współżycia społecznego sprzeciwiające się wyłudzaniu nienależnych świadczeń 
z  systemu ubezpieczeń społecznych w  razie potencjalnego stwierdzenia nieważności umowy o  pracę 
wskazywanej jako tytuł podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.”);

– post. SN z dnia 8 lutego 2006 r., III UZP 3/05 („Równe traktowanie ubezpieczonych nie oznacza „jednako-
wości” stosunków ubezpieczenia społecznego wszystkich ubezpieczonych i każdego z nich. Zasady na-
bywania prawa do świadczeń przez ubezpieczonych będących pracownikami mogą być ukształtowane 
inaczej niż ubezpieczonych z innych tytułów, w tym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
nakładczą.”);

– wyr. SN z dnia 22 stycznia 2002 r., II UKN 58/01 („Z art. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) nie można wywieść zakazu wprowadze-
nia zróżnicowanych systemów ubezpieczenia (zabezpieczenia) społecznego dla pracowników i dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą.”);

– wyr. TK z  dnia 11 listopada 1997  r., K  22/97 [„(...) nie ma bezwzględnej równości obywateli. Z  zasady 
równości wynika nakaz jednakowego traktowania wszystkich obywateli w obrębie określonej klasy (ka-
tegorii). Wszystkie podmioty charakteryzujące się w  równym stopniu daną cechą istotną (relewantną) 
powinny być potraktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań, zarówno dyskry-
minujących, jak i faworyzujących.”];

– wyr. TK z dnia 26 października 2006 r., SK 7/04 [„(...)  z zasady równości wobec prawa wynika, iż wszystkie 
podmioty prawa (adresaci norm prawnych), charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w rów-
nym stopniu, mają być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno 
dyskryminujących, jak i  faworyzujących. Nie oznacza to jednak obowiązku identycznego traktowania 
przez ustawodawcę każdego z tych adresatów w każdej sytuacji.”)].

3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

A. Pracownik

Podstawa prawna: art. 4 pkt 2 lit. a, pkt 4 i 10, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1–2a, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, 
art. 13 pkt 1, art. 18 ust. 1–2, art. 20 ust. 1 oraz art. 21 u.s.u.s.; § 2 ust. 1 pkt 1–32 rozp. Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 z późn. zm.).

26Najliczniejszą grupę zawodową objętą powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych, re-
alizowanym przez ZUS, stanowią pracownicy. Powszechnym systemem ubezpieczeń społecz-
nych nie są jednak objęci prokuratorzy, pomimo tego że świadczą pracę w ramach stosunku 
pracy. Prokuratorzy, podobnie jak sędziowie, mają prawo do stanu spoczynku, z którym wiąże 
się prawo do uposażenia finansowanego ze środków budżetu państwa.

WAŻNE! Prokuratorzy z tytułu stosunku pracy, wiążącego ich z jednostką prokuratury, nie pod-
legają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. mają natomiast prawo do stanu spoczynku 
i wiążącego się z nim uposażenia.

nia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych, ubezpieczenia chorobowego oraz ubezpieczenia 
wypadkowego. Każde z tych ubezpieczeń społecznych ma na celu ochronę ubezpieczonego 
przed określonym ryzykiem.

22 Ubezpieczenie emerytalne chroni przed ryzykiem starości, z którym wiąże się zakończenie 
działalności zarobkowej. Z tego ubezpieczenia wypłacana jest emerytura. Natomiast ubez-
pieczenia rentowe mają na celu zabezpieczenie ubezpieczonego przez takimi ryzykami, jak 
trwała niezdolność do pracy czy też utrata żywiciela. Z tytułu ubezpieczenia rentowego przy-
sługują ubezpieczonemu takie świadczenia jak renta z tytułu niezdolności do pracy czy też 
renta rodzinna.

23 Rolą ubezpieczenia chorobowego jest ochrona ubezpieczonego na wypadek czasowej nie-
zdolności do pracy spowodowanej chorobą, macierzyństwem bądź koniecznością sprawowa-
nia opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. W zakres tego ubezpieczenia 
wchodzi zasiłek chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, opiekuńczy oraz świadczenie reha-
bilitacyjne. Z kolei ubezpieczenie wypadkowe zabezpiecza ubezpieczonego przed niezdol-
nością do pracy będącą wynikiem wypadku przy pracy czy też choroby zawodowej.

24 Dla większości osób aktywnych zawodowo ww. ubezpieczenia społeczne mają charakter 
obowiązkowy. Podleganie tym ubezpieczeniom jest bowiem zasadniczym warunkiem naby-
cia prawa do świadczeń wchodzących w ich zakres. Z faktem podlegania tym ubezpieczeniom 
wiąże się z kolei obowiązek uiszczania stosownych składek.
Zdecydowana większość ubezpieczonych objęta jest powszechnym systemem ubezpieczeń 
społecznych, do którego realizacji w pierwszym rzędzie powołany jest ZUS. Zasady podle-
gania ubezpieczeniom społecznym, rozliczania i opłacania składek, zgłaszania do ubezpie-
czeń i szereg innych wiążących się z tym kwestii reguluje ustawa z dnia 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 963 
z późn. zm.); dalej: u.s.u.s.

25 Fundamentalną zasadą, na jakiej opiera się system ubezpieczeń społecznych regulowa-
ny przepisami u.s.u.s., jest zasada równego traktowania wszystkich ubezpieczonych 
bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny i stan rodzinny. 
Zasada równego traktowana dotyczy w szczególności takich kwestii, jak:
1) warunki objęcia systemem ubezpieczeń społecznych,
2) obowiązek opłacania i obliczania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne,
3) obliczanie wysokości świadczeń,
4) okres wypłaty świadczeń i zachowanie prawa do świadczeń.
co ważne, ubezpieczony, który uważa, że w stosunku do niego jest naruszona zasada równego 
traktowania, ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu ubezpieczeń przed sądem.
W orzecznictwie dotyczącym powyższych zagadnień przyjęto m.in., że równe traktowanie 
ubezpieczonych nie oznacza „jednakowości” stosunków ubezpieczenia społecznego wszyst-
kich ubezpieczonych i każdego z nich. Zasady nabywania prawa do świadczeń przez ubez-
pieczonych będących pracownikami mogą być ukształtowane inaczej niż ubezpieczonych 
z innych tytułów, w tym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nakładczą (por. 
post. SN z dnia 8 lutego 2006 r., III UZP 3/05). Uznano w nim ponadto, że z art. 2a u.s.u.s. nie 
można wywieść zakazu wprowadzenia zróżnicowanych systemów ubezpieczenia (zabezpie-
czenia) społecznego dla pracowników i dla osób prowadzących działalność gospodarczą (tak 
w wyr. SN z dnia 22 stycznia 2002 r., II UKN 58/01).

Orzecznictwo:
– wyr. SN z dnia 28 stycznia 2010 r., II UK 199/09 („W sprawach wskazanych w art. 2a ust. 2 ustawy z 1998 r. 
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