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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. W publikacji, w odręb-
nej części, obszernie omówione zostały również dodatki i świadczenia pozaubezpieczeniowe. 
Niewątpliwą zaletą opracowania jest wyczerpujące ujęcie tematu – obejmuje ona właściwie 
całość zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi, od zasad objęcia ubezpiecze-
niem społecznym, kwestii tzw. oskładkowania, po świadczenia z ubezpieczenia społecznego. 
Warto przy tym zauważyć, że prezentowana praca stanowi swego rodzaju drugą – ubezpiecze-
niową 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.

SSN Jerzy Kuźniar
Warszawa, wrzesień 2022 r.
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1. Podstawowe pojęcia

1Artysta – osoba wykonująca zarobkowo działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktor-
skiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dzie-
dzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także 
w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwię-
ku, montażystów i kaskaderów.

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

3Członek 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.

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

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

5¹Mały ZUS plus – preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie-
których przedsiębiorców, ustalana na zasadach określonych w art. 18c u.s.u.s.

6Minimalne wynagrodzenie – wynagrodzenie, o którym mowa w ustawie z dnia 10 paździer-
nika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 
z późn. zm.).

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

8Osoba 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.

9Osoba współpracująca z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, zlecenio-
biorcami oraz przedsiębiorcami, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 
z późn. zm.) – 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.

10Osoba w stosunku służby – żołnierz zawodowy lub funkcjonariusz Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, 
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ców (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.), przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia 
działalności gospodarczej. 

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

22Ubezpieczenie 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.

23Rolą ubezpieczenia chorobowego jest ochrona ubezpieczonego na wypadek czasowej nie-
zdolności do pracy spowodowanej chorobą, macierzyństwem bądź koniecznością sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. W zakres tego ubezpie-
czenia wchodzi zasiłek chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, opiekuńczy oraz świadczenie 
rehabilitacyjne. Z kolei ubezpieczenie wypadkowe zabezpiecza ubezpieczonego przed nie-
zdolnością do pracy będącą wynikiem wypadku przy pracy czy też choroby zawodowej. Z tego 
ubezpieczenia przysługują takie świadczenia, jak na przykład: zasiłek chorobowy, świadcze-
nie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy. 

24Dla 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 podlega-
nia ubezpieczeniom społecznym, rozliczania i opłacania składek, zgłaszania do ubezpieczeń 
i szereg innych wiążących się z tym kwestii reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.); dalej: 
u.s.u.s.

25Fundamentalną zasadą, na jakiej opiera się system ubezpieczeń społecznych regulowany 
przepisami u.s.u.s., jest zasada równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez 

Służby Celno-Skarbowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Służby Ochrony Państwa.

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 niektórych przedsiębiorców, ustalana na zasadach określonych w art. 18a u.s.u.s.

13 Pozarolnicza działalność – pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 
z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych, działalność twórcza i artystyczna, działalność 
w zakresie wolnego zawodu, działalność wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., wspólników 
spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wno-
szącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, osoba prowa-
dząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę 
lub ich zespół na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

14 Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepisy ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 
z późn. zm.).

15 Przychód – 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, świadczenia integra-
cyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu 
prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak rów-
nież z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy oraz 
przychody z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące składu rady nadzorczej, 
niezależnie od sposobu ich powołania.

16 Przychód 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.

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

18 Twórca – 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.

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

19¹ Ulga na start – zwolnienie z obowiązku ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy spełniają-
cego warunki, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębior-
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Jeżeli chodzi o miesięczny ryczałt pieniężny, to jego wysokość jest uzależniona od pojem-
ności skokowej pojazdu oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której ma siedzibę praco-
dawca.
Jeżeli miesięczny ryczałt pieniężny nie przekracza stawek określonych w przytoczonym roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury, to w całości jest wyłączony z podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne. Pracownik, który otrzymuje ryczałt, nie musi dokumentować 
przebiegu pojazdu, tak jak ma to miejsce w przypadku tzw. kilometrówki.

58Kilometrówka to kwota pieniężna wypłacana pracownikowi przez pracodawcę na podstawie 
ewidencji przebiegu pojazdu, stanowiąca iloczyn kilometrów wynikających z tej ewiden-
cji i stawki za jeden kilometr określonej w wyżej przytoczonym rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury. Ewidencja przebiegu pojazdu musi być prowadzona zgodnie z przepisami o po-
datku dochodowym od osób fizycznych i powinna obejmować takie dane, jak:
1) nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
2) numer rejestracyjny pojazdu i pojemność skokową jego silnika,
3) kolejny numer wpisu,
4) datę i cel wyjazdu,
5) opis trasy (skąd–dokąd),
6) liczba przejechanych kilometrów,
7) stawka za 1 km przebiegu,
8) kwota wynikającą z przemnożenia liczby przejechanych kilometrów i stawki za 1 km prze-
biegu,
9) podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

59Zarówno ryczałt, jak i tzw. kilometrówka są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia tylko do kwoty wynikającej ze stawek określonych ww. rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury. Zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych dla potrzeb pracodawcy pojazdu 
niebędącego własnością pracodawcy w wysokości wyższej niż wynikająca z tych stawek spra-
wia, że kwota nadwyżki stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Zwrot kosztów używania przez pracownika pojazdu do celów służbowych w podróży służbowej, 
a więc poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza miejscowością, 
w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, regulują przepisy w sprawie szczegóło-
wych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi zatrudnione-
mu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

60 – kwota otrzymywana przez pracownika z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia 
służbowego oraz zasiłki na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przenie-
sieniem służbowym – do wysokości nieprzekraczającej kwoty, która z tego tytułu 
została zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych;

Zwrot kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłki na zagospodarowanie i osiedlenie otrzy-
mywane z tytułu takiego przeniesienia wolne są od składek na ubezpieczenia społeczne do 
200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie służbowe. W ta-
kim bowiem zakresie przychód ten zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

61Wyłączeniem tym nie jest objęty jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie, wypłacany na-
uczycielom na podstawie art. 136 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.). Zasiłek ten nauczyciele otrzymują 
bowiem bez związku z przeniesieniem służbowym.
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Umowa nr ......
o używanie samochodu osobowego do celów służbowych

zawarta pomiędzy:
1) ............................................, z siedzibą w ........................................., reprezentowanym przez .............
.........................................................................., zwanym dalej pracodawcą,
a
2) ........................................., zamieszkałym w  ..........................................., legitymującym się dowo-
dem osobistym (numer i  seria) .........................., PESEL ..................................., zwanym dalej pra-
cownikiem.

§ 1

1. Pracownik oświadcza, że samochód osobowy/motocykl* marki .................................., nu-
mer rejestracyjny ..........................., nr  silnika ................................................................., rok produkcji 
.............., o pojemności skokowej silnika ................ stanowi jego własność.
2. Pracownik oświadcza, że samochód osobowy/motocykl*, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
będzie wykorzystywał do celów służbowych.

§ 2

Pracodawca określa miesięczny limit przebiegu samochodu osobowego/motocykla* w wy-
sokości ............................ kilometrów.

§ 3

1. Pracownikowi przysługuje od pracodawcy zwrot kosztów używania do celów służbo-
wych samochodu osobowego/motocykla*, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowiący iloczyn 
liczby kilometrów oraz stawki za 1 kilometr wynikającej z właściwych przepisów.
2. Zwrot kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1, będzie wypłacany pracownikowi w terminie 
do 10. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, po uprzednim złożeniu przez pracow-
nika oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

§ 4

Koszty eksploatacji i napraw samochodu/motocykla*, o którym mowa w § 1 ust. 1, ponosi 
pracownik.

§ 5

1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
2. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z  dniem ustania stosunku pracy łączącego praco-
dawcę z pracownikiem.

§ 6

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.

.............................................                                                                                         ..............................................  
             podpis pracownika                                                                                                                                                      podpis pracodawcy

___________
* niepotrzebne skreślić
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