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k.p. – Kodeks pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz.U. z 1974 r. Nr 24 poz. 
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k.p.a. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., 

Dz.U. z 1960 r. Nr 30 poz. 168 ze zm.
k.p.c. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Dz.U. 
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KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
M.P. – Monitor Polski
MFW – Międzynarodowy Fundusz Walutowy
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PKB – Produkt krajowy brutto
RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich
SA – Sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
u.e.r. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
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u.s.u.s. – Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 
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VAT – Value added tax (ang.), podatek od towarów i usług
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Słowo wstępne

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu drugą już monografię z cyklu 
„Prawo pracy w systemie prawa”. Zawarte w niej opracowania to w dużej mie-
rze rozważania poczynione podczas szóstego spotkania naukowego w ramach 
cyklu o tym samym tytule. Konferencje „Prawo pracy w systemie prawa” od-
bywają się nieprzerwanie od 2010 roku. W poprzednich latach uczestnicy zaj-
mowali się problematyką prawa pracy w powiązaniu z prawem cywilnym, pra-
wem międzynarodowym, prawem karnym, prawem podatkowym oraz prawem 
handlowym. W 2016 r. Koło Naukowe Prawa Pracy działające przy Katedrze 
Prawa Pracy UŁ, zorganizowało spotkanie poświęcone szeroko pojętym związ-
kom prawa pracy z prawem ubezpieczeń społecznych. Konferencja odbyła się 
w dniu 26 kwietnia 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego, przyciągając nie tylko studentów, ale także przedstawicieli licznych 
ośrodków naukowych z całej Polski. 

Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które zaangażowały się 
w organizację Konferencji – Pana Profesora Zbigniewa Górala, Pana Profesora 
Mirosława Włodarczyka, doktor Ewy Staszewskiej oraz członków Koła. Pra-
gniemy podziękować również Pani Katarzynie Gałkiewicz oraz Panu Marcino-
wi Grzelakowi za wykłady, które wprowadziły uczestników konferencji w te-
mat związków pomiędzy prawem pracy a prawem ubezpieczeń społecznych 
i zaprezentowały ich praktyczny aspekt.

Referaty wygłoszone podczas konferencji uwypukliły wiele zagadnień 
spornych pozostających na styku prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecz-
nych, które uzasadniają podjęcie badań dotyczących tej problematyki w opar-
ciu o rozwiązania wypracowane na gruncie obu dziedzin prawa. Stąd refleksje, 
do których doszli prelegenci i uczestnicy dyskusji zapoczątkowanej w ramach 
wydarzenia, zaowocowały artykułami, które pragniemy zaprezentować Pań-
stwu w ramach niniejszej publikacji.

Monografia została podzielona na cztery części. Przyjęty na potrzeby ni-
niejszej publikacji układ treści koncentruje uwagę Czytelnika na wyzwaniach, 
z jakimi współcześnie zmierzyć się muszą podmioty kreujące prawo oraz poli-
tykę społeczną państwa. Szerokie spektrum zagadnień, których analizy podjęli 
się autorzy artykułów prezentowanych w monografii, pozwala skupić się jedy-
nie na wybranych problemach usytuowanych na granicy prawa pracy i prawa 
ubezpieczeń społecznych. W naszym przekonaniu stanowią one impuls do pod-
jęcia dyskusji wokół kwestii o doniosłym znaczeniu dla całego społeczeństwa, 
a przede wszystkim istotnych z punktu widzenia kierunku, w jakim ewoluować 
powinien system prawny. 

http://dx.doi.org/10.18778/8142-018-1.01
http://dx.doi.org/10.18778/8142-018-1.01


10

Część pierwsza poświęcona została prezentacji uprawnień na gruncie pra-
wa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, przede wszystkim na tle wątpli-
wości, jakie rodzą się w związku z koniecznością ustalenia ich podmiotowego 
oraz przedmiotowego zakresu. W ramach tej części publikacji autorzy poddali 
analizie pojęcie pracownika w świetle przepisów prawa pracy i prawa ubezpie-
czeń społecznych, odnosząc się do aktualnych wciąż problemów związanych 
z ustaleniem kręgu podmiotów objętych ubezpieczeniem społecznym. Przed-
miotem rozważań autorzy uczynili również pojęcie niepełnosprawności oraz 
uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym, koncentrując się m.in. 
na sposobie ujęcia pewnych pojęć, kluczowych z punktu widzenia omawianej 
tematyki. Uwadze autorów nie uszła również problematyka pracy na własny 
rachunek, która ze względu na swą wieloaspektowość, stawia pod znakiem za-
pytania wiele istotnych kwestii dotyczących ochrony ubezpieczeniowej osób 
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Część druga dotyczy prawnych aspektów utraty zdolności do pracy. 
W szczególności, ukazane zostały relacje zachodzące pomiędzy pojęciami, ta-
kimi jak: wypadek przy pracy a wypadek w drodze do pracy lub z pracy oraz 
związane z tym implikacje w sferze uprawnień ubezpieczonego. Ponadto za-
prezentowano niektóre ze świadczeń pieniężnych przysługujących w związku 
z wypadkiem przy pracy lub chorobą pracownika.

Część trzecia zawiera artykuły poruszające problematykę sytuacji prawnej 
kobiet z perspektywy prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Przede 
wszystkim autorzy koncentrują swoją uwagę na kwestiach, jakimi są praca 
w gospodarstwie domowym, czy uprawnienia mające na celu ochronę rodziciel-
stwa. Są to zagadnienia o bardzo złożonym charakterze, dyskutowane nie tylko 
na gruncie nauk prawnych.  Stanowią wyzwanie dla całej polityki społecznej 
państwa, przede wszystkim polityki rodzinnej, zdrowotnej. Wymagają podjęcia 
działań edukacyjnych, które uświadomiłyby skalę i wagę zjawiska, jakim jest 
niewykorzystany potencjał zawodowy kobiet wynikający z tradycyjnego po-
strzegania ról społecznych. 

Część czwarta odnosi się do wybranych problemów zabezpieczenia emery-
talnego, przedmiotem analizy czyniąc, m.in. problematykę zbiegu tytułów ubez-
pieczenia emerytalnego i rentowego osób uznawanych za rolników na gruncie 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wykonujących jednocześnie 
działalność objętą obowiązkiem ubezpieczenia na podstawie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych. W ramach tej części monografii poddano pod reflek-
sję również konieczność reformy procedury uzyskiwania świadczeń emerytal-
nych z ZUS, w oparciu o rozwiązania wypracowane dotychczas w państwach 
nordyckich, a także studium przypadku jednej z typowych spraw w zakresie 
uzyskiwania świadczeń emerytalnych. Zaprezentowany został także kierunek, 
w jakim zmierzały na przestrzeni lat reformy systemów emerytalnych na przy-
kładzie Węgier i Chile, co posłużyło do sformułowania wniosków odnoszących 
się do pożądanych obecnie zmian w systemie zabezpieczenia emerytalnego.



Mając na względzie wieloaspektowy charakter zagadnień poruszanych 
w poszczególnych częściach publikacji oraz wnioski, do jakich doszli autorzy 
badający związki zachodzące między prawem pracy i prawem ubezpieczeń 
społecznych, wyrażamy nadzieję, iż rozważania zaprezentowane w niniejszej 
monografii kontynuowane będą w ramach szerszej debaty społecznej, pozwala-
jąc na rozwianie wątpliwości nagromadzonych dotychczas wokół tej ciekawej 
i inspirującej tematyki.

Tymczasem, w imieniu Koła Naukowego Prawa Pracy życzymy Państwu 
owocnej lektury i zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych inicjatywach, któ-
rych rezultatem mają być w zamyśle organizatorów konferencji, także kolejne 
publikacje naukowe.

     mgr Irmina Miernicka
     mgr Aleksandra Pietras





Część pierwsza 
Uprawnienia na gruncie prawa 
pracy i prawa ubezpieczeń 

społecznych – uwagi na temat zakresu 
podmiotowego i przedmiotowego
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Pojęcie pracownika w świetle przepisów Kodeksu 
pracy i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 
1. Wstęp

Jak wiemy prawo pracy pozostaje w różnych relacjach, z różnym stop-
niem nasilenia, do wielu gałęzi prawa. Na potrzeby niniejszego opracowania 
chciałabym ukazać różnice jakie występują w samej definicji pracownika ujętej 
w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych2 z 13.10.1998 r. oraz w ustawie 
– Kodeks pracy3 z 26.06.1974 r. 

2. Pojęcie pracownika w Kodeksie pracy

Zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona 
na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania lub spółdzielczej umo-
wy o pracę. Artykuł stanowi formalną definicję pojęcia pracownika. Wylicze-
nie w art. 2 k.p. aktów, które kreują stosunek pracy ma charakter enumeratyw-
ny. Tym samym nie może być rozszerzone na inne podstawy4. Tego rodzaju 
opcja interpretacyjna wynika z imperatywnego charakteru art. 2 Kodeksu pra-
cy. W praktyce oznacza to, że podmioty funkcjonujące w stosunkach pracy 
nie są uprawnione do tworzenia samoistnych podstaw stosunku pracy, choć-
by w ramach nienazwanych umów prawa pracy5. Podmioty, które funkcjonują 
w stosunkach pracy muszą poruszać się w granicach zakreślonych w art. 2 k.p., 
nie obowiązuje ich swoboda umów5. Taksatywność wyliczenia aktów kreują-
cych stosunek pracy w komentowanym przepisie nie oznacza numerus clausus 
w wymiarze kontraktowym. De lege lata umowy o pracę są regulowane zarów-
no w przepisach kodeksowych np. art. 25 i 194 Kodeksu pracy, jak i pozako-
deksowych. Klasycznym przykładem pozakodeksowej umowy o specyficznej 
trójstronnej strukturze jest umowa o pracę tymczasową, regulowana odrębną 
ustawą5.

Definicja pracownika wynika również z art. 22 ust. 2 Kodeksu pracy, któ-
ry stanowi, że pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Na wa-
runkach określonych w dziale dziewiątym Kodeksu pracy, pracownikiem może 
być również osoba, która nie ukończyła 18 lat. Z powyższego artykułu należy 

1  Doktorant, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy.
2  Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 
ze zm.
3  Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze. zm.
4  K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, 2014, s. 24.
5  Ibidem, s. 24.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-018-1.02
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przyjąć, że pracownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna. Użycie wyrazu 
„osoba” w treści tego artykułu stanowi, że termin „pracownik” nie może się 
odnosić do osoby prawnej6. Wniosek taki wynika m. in. z analizy innych prze-
pisów, chociażby z art. 631 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, iż z dniem śmierci 
pracownika stosunek pracy wygasa7, jak również ze sprzeczności niektórych 
cech stosunku pracy z naturą osób prawnych, np. osobiste wykonanie pracy czy 
też minimalny wiek zatrudnionego8.
 – Pracownikami według Kodeksu pracy nie są w szczególności osoby:
 – zobowiązujące się do wykonania jakiegoś dzieła na podstawie umowy 

o dzieło (art. 627 i n. ustawy Kodeks cywilny)9, 
 – dokonujące określonej czynności prawnej na podstawie umowy zlecenia 

(art. 734 i n. oraz art. 750 ustawy Kodeks cywilny),
 – tzw. agenci, czyli osoby przyjmujące zlecenie na podstawie umowy agen-

cyjnej, które zobowiązują się za wynagrodzeniem do stałego pośredniczenia 
przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębior-
cy albo zawierania ich w jego imieniu (art. 758 i n. ustawy Kodeks cywilny).

Prawa i obowiązki wymienionych wyżej osób określa nie prawo pracy, 
a prawo cywilne. Osoby te wykonują pracę na podstawie tzw. umów cywilno-
prawnych.

Pracownikami w rozumieniu Kodeksu Pracy nie są również:
1) osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Działalnością 

gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej10 
jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa 
oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a tak-
że działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 
We wspomnianej ustawie osoba taka została określona jako przedsiębior-
ca. Zgodnie z art. 4 ust. 1 przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna 
i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która prowadzi działal-
ność gospodarczą we własnym imieniu i na własne ryzyko;

2) zatrudnieni w tzw. służbach mundurowych: policjanci, funkcjonariusze 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, zawodowi żoł-
nierze oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. W tych przypad-
kach mamy do czynienia ze stosunkiem administracyjnym, który regulowany 
jest przez tzw. pragmatyki służbowe. Liczba aktów zaliczanych do pragma-
tyk administracyjnych jest obszerna, a same akty mają zróżnicowany cha-
rakter. W tym przypadku przepisy powszechnego prawa pracy znajdują za-

6  L. Florek (red.), Kodeks pracy. Seria Komentarzy, Lex 2011.
7  P. Korus, [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Legalis 2015.
8  Ibidem.
9  Ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.
10  Ustawa z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004 r. Nr 173, 
poz. 1807 ze zm.
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stosowanie wyłącznie w sytuacji wyraźnego odesłania zawartego w takiej 
pragmatyce bądź w sytuacji braku odpowiedniej regulacji w pragmatyce;

3) osoby wykonujące pracę nakładczą, zwane chałupnikami. Korzystają tylko 
z niektórych uprawnień pracowniczych na zasadzie odesłania do Kodeksu 
pracy w rozporządzeniu Rady Ministrów z 31.12.1975 r. w sprawie upraw-
nień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą11; 

4) członkowie innych spółdzielni niż spółdzielnie pracy, np. członkowie rol-
niczych spółdzielni produkcyjnych12. Członkowie rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych pozostają z tymi spółdzielniami w niepracowniczych stosun-
kach prawnych, które regulowane są przez prawo spółdzielcze;

5) senatorowie, posłowie. Mamy tutaj do czynienia z zatrudnieniem typu kon-
stytucyjnego, ustrojowego. Posłowie i senatorowie działają na podstawie 
ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora13. 
Stosunek pracy posła jest objęty szczególną ochroną prawną, która polega 
na tym, że nie można go zasadniczo rozwiązać w czasie trwania kadencji 
i w 2 lata po jej zakończeniu. Poseł, na czas kadencji, przebywa na urlopie 
bezpłatnym, który pracodawca jest zobowiązany udzielić na jego wniosek. 
W przypadku gdy, poseł nie korzysta z urlopu bezpłatnego, pracodawca zo-
bowiązany się bezwzględnie umożliwić posłowi wykonywania obowiązków 
parlamentarnych na zasadzie pierwszeństwa nad pracowniczymi;

6) osoby skazane. Zgodnie z art. 121 ust. 2 Kodeksu karnego wykonawcze-
go14 osoby zatrudnione na podstawie skierowania przez organy więzienne 
do pracy, działają na podstawie prawomocnego wyroku skazującego, a nie 
na podstawie umowy dwóch równorzędnych podmiotów, jakimi są pracow-
nik i zakład pracy15. Art. 121 ust. 9 Kodeksu karnego wykonawczego stano-
wi, że w stosunku do skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania 
do pracy nie stosuje się przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów do-
tyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy16. W doktrynie 
zatrudnienie powyższe nosi miano zatrudnienia penalnego.

Jak widać nie każdy człowiek „pracujący” w znaczeniu ogólnym, potocz-
nym tego słowa, który wykonuje jakąś działalność zwaną pracą, fizyczną czy też 
umysłową, jest pracownikiem w znaczeniu prawnym, według Kodeksu pracy17. 

11  Rozporządzenie Rady Ministrów z 31.12.1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób 
wykonujących pracę nakładczą, Dz.U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 ze zm.
12  P. Korus, op. cit.
13  Ustawa z 09.05.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 
ze zm.
14  Ustawa z 06.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, ze zm.
15  O. Stanowska, Zatrudnienie skazanych pozbawionych wolności na podstawie skierowania 
do pracy, „RPiA” 2014, s. 213.
16  Ibidem, s. 215.
17  L. Florek (red.), Kodeks pracy. Seria Komentarzy, Lex 2011.
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Zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy, pracownik to osoba, która zatrudniona 
jest na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spół-
dzielczej umowy o pracę. Ten sposób określenia pracownika nie może być 
przeniesiony wprost na grunt stosunków ubezpieczenia społecznego, gdyż nie 
w pełni odpowiada pojęciu, którym posługują się art. 6 ust. 1 pkt. 1 i art. 8 
ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych18. W szczególności, pojęcie 
pracownika w rozumieniu ustawy systemowej jest szersze od pojęcia zdefinio-
wanego w prawie pracy, gdyż na potrzeby ubezpieczenia za pracownika uważa 
się także niektóre osoby, wykonujące zatrudnienie poza stosunkiem pracy (art. 8 
ust. 2a), a jednocześnie spod pojęcia pracownika wyłącza się osoby, które pozo-
stają w stosunku pracy, prokuratorów, sędziów oraz osoby spełniające kryteria 
określone dla osób współpracujących (art. 8 ust. 2, ust. 11 i 15 ustawy)19. 

3. Pojęcie pracownika w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenie społeczne pracowników stanowi trzon i pierwotną podsta-
wę wszystkich późniejszych systemów ubezpieczenia, których rozwój polegał 
m.in. na rozszerzaniu ochrony na inne podmioty, czerpiące środki utrzymania 
z własnej aktywności zawodowej20.

Art. 6 ust. 1 pkt. 1 stanowi, iż pomimo posiadania statusu pracownika, nie 
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego prokuratorzy i sędziowie, 
jakkolwiek tych ostatnich nie wymienia nawet jako grupy wyłączonej z obo-
wiązku ubezpieczenia społecznego. Należy się zgodzić z Inettą  Jędrasik-Jan-
kowską, że jest to niewątpliwie błąd natury legislacyjnej, którego przyczynę 
trudno zgadnąć21. Sędziowie bowiem, podobnie jak prokuratorzy, objęci są nie 
systemem ubezpieczenia społecznego, lecz zaopatrzenia społecznego, które re-
alizowane jest z budżetu państwa22. Dokonało się to w stosunku do sędziów usta-
wą z 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych oraz niektórych innych ustaw23, natomiast w stosunku do prokuratorów, 
odpowiednia zmiana ustawy z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze24, dokonana 
została ustawą z 17 grudnia 1997 r., o zmianie ustawy – Prawo ustroju sądów 
powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Wyłączenie sędziów z systemu 

18  B. Gudowska, [w:] B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń 
społecznych. Komentarz, Warszawa 2011, s. 171–172.
19  Ibidem, s. 171–172.
20  Ibidem, s. 81–82.
21  I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenie społeczne, Tom 1, Część ogólna, Warszawa 2003, s. 89.
22  G. Wolak, Podleganie przez sędziów ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zawarcia umowy zle-
cenia, „PiZS” 7/2014, s. 26.
23  Ustawa z 28.08.1997 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, 
Dz.U. z 1997 r. Nr 124, poz. 782 ze zm.
24  Ustawa z 20.06.1985 r. o prokuraturze, Dz.U. z 1985 r. Nr 31, poz. 138 ze zm.
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powszechnego ubezpieczenia społecznego nie ma charakteru podmiotowego, 
rozumianego w ten sposób, że nie podlegają oni ubezpieczeniu bez względu na 
rodzaj prowadzonej działalności, a tylko przedmiotowy. Nie podlegają ubezpie-
czeniu z tytułu wykonywania swej funkcji i w zakresie wypłacanego im z tego 
tytułu uposażenia25. W konsekwencji, sędzia nie jest wyłączony z ubezpiecze-
nia z tytułu działalności zarobkowej objętej systemem ubezpieczeń społecznych 
wykonywanej poza służbą sędziowską26. Gdy sędzia lub prokurator zostanie 
zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako nauczyciel akademicki, to jako 
pracownik będzie obowiązkowo podlegał ubezpieczeniom społecznym. Tak 
samo będzie, gdy zawrze umowę zlecenia lub będzie miał inny tytuł do ubez-
pieczeń wymieniony w tym przepisie27.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za pra-
cownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agen-
cyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgod-
nie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy 
o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w sto-
sunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pra-
codawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. W wystąpieniach kierowanych 
do resortu pracy, zarówno ubezpieczeni, jak i w ich imieniu związki zawodowe 
wskazywały, że regulacja ta stanowi pole do nadużyć ze strony części płatników 
składek, którzy korzystając z konstrukcji przepisu, w przypadku kilku umów 
zlecenia, ubezpieczają zleceniobiorców z tytułu wykonywania najniżej płatnej 
umowy (częstokroć kilkudziesięciozłotowej), z pozostałych umów odprowa-
dzając jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Z korespondencji kierowa-
nej do resortu pracy wynikało, że ta praktyka jest stosowana wbrew woli zlece-
niobiorców, którzy – jako podmiot słabszy na rynku pracy – nie mają realnych 
możliwości wyboru wyższego ubezpieczenia. To powoduje, że pomimo wielu 
lat ubezpieczenia, nie mają oni szansy wypracowania sobie chociażby mini-
malnego świadczenia emerytalnego czy rentowego. Również gdy zachorują lub 
ulegną wypadkowi – przysługujące im świadczenie z ubezpieczenia wypadko-
wego (ewentualnie chorobowego) będzie nieadekwatne do utraconych zarob-
ków28. Ustawodawca uznał za słuszne wprowadzenie rozwiązań zmierzających 
do zapewnienia wykonującym ją podmiotom większej ochrony ubezpieczenio-
wej. Uwzględniając zarówno interes ubezpieczonego, jak i płatnika składek 

25  G. Wolak, op. cit., s. 29.
26  Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z 09.11.1999 r., III ZP 16/99, OSNAPiUS 2000/7/283; 
uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z 13.02.2001 r., III ZP 38/00, OSNAPiUS 2002/19/468, 
OSP 2002/10/132 z aprobującą glosą K. Kolasińskiego.
27  A. Radzisław, Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, [w:] J. Wantoch-Rekowski 
(red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Komentarz, Lex 2015.
28  Uzasadnienie do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, s. 2–3, http://www.sejm.gov.pl/
sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2242 (dostęp: 26.04.2016).
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oraz aktualną sytuację gospodarczą, prawodawca uznał za celowe zrównanie 
wykonywania umowy zlecenia z innymi tytułami, których posiadanie powoduje 
sumowanie podstaw wymiaru składek do kwoty co najmniej minimalnego wy-
nagrodzenia. Art. 9 ustawy systemowej rozstrzyga, które z będących w zbiegu 
tytułów są tytułami do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, 
a które dają jedynie prawo zgłoszenia się do dobrowolnych ubezpieczeń emery-
talnego i rentowych bądź nie stanowi tytułu do ubezpieczeń29.

W przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie różnych umów 
tj. umowy o pracę i np. umowy zlecenie u tego samego pracodawcy, powsta-
je obowiązek po stronie pracodawcy odprowadzenia składek od każdej z tych 
umów, tak jakby każda z nich byłą umową o pracę30. Osoba, która wykonu-
je pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy 
o świadczenia usług, albo na podstawie umowy o dzieło, którą zawarła z wła-
snym pracodawcą, lub w ramach której pracownik wykonuje na jego rzecz 
pracę, jest w zakresie ubezpieczeń społecznych traktowana tak, jak pracownik. 
Dlatego w takim przypadku nie mamy do czynienia ze zbiegiem dwóch tytułów 
do ubezpieczeń społecznych31.

Jednak bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w której pracowni-
cy wykonują pracę na podstawie jednej z ww. umów cywilnoprawnych, któ-
rych nie zawarli z własnym pracodawcą, ani nie wykonują ich w ramach pracy 
na rzecz własnego pracodawcy. Jeżeli jest to umowa agencyjna, umowa zlece-
nie lub inna umowa o świadczenie usług, wówczas mamy do czynienia z sytu-
acją, w której ubezpieczony z punktu widzenia przepisów ustawy systemowej 
jest pracownikiem32. Zawsze w takim przypadku tytułem do obowiązkowych 
ubezpieczeń społecznych jest stosunek pracy, natomiast to, czy takim tytu-
łem będzie również wykonywana przez pracownika umowa cywilnoprawna, 
uzależnione jest od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy32. W przypadku, gdy podstawa 
jest co najmniej równa kwocie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, to umowa cywilnoprawna stanowi wyłącznie tytuł do dobrowolnych 
ubezpieczeń emerytalnego i rentowych33. W konsekwencji obowiązek ubezpie-
czeń społecznych w przypadku pracownika, który równocześnie ma inny tytuł 
do ubezpieczeń, będzie dotyczył osób zatrudnionych na część etatu, gdy ich 
wynagrodzenie jest niższe od minimalnego34.

29  P. Kostrzewa, [w:] M. Stojek-Siwińska (red.), Ubezpieczenia społeczne 2008, W-wa 2008, s. 96.
30  K. Kamińska, http://prawopracy.tomczak.pl/blog/2015/04/29/definicja-pracownika-na-gruncie-
prawa-ubezpieczen-spolecznych (dostęp: 06.04.2016).
31  P. Kostrzewa, op. cit., s. 96.
32  Ibidem, s. 97.
33  A. Radzisław, Komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, [w:] J. Wantoch-Re-
kowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Lex 2015.
34  A. Radzisław, op. cit.
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Ustawodawca uzasadniając wprowadzone zmiany wynikające z art. 8 
ust. 2a podał dążenie do objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym 
wszystkich zleceniobiorców niezależnie od okresu, na który została zawarta 
umowa, a także objęcie obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie przy-
chodów z umów zlecenia i o dzieło zawartych z tym samym pracodawcą. Mając 
na względzie ochronną funkcję pracownika, jako metoda odwołania udzielone-
go zwolnienia z obowiązku opłacania składki, była o tyle uzasadniona, że bez-
pośrednie uchylenie zwolnienia mogłoby dotyczyć wyłącznie umów zleceń, ale 
nie przeszkodziłoby zawieraniu umów o dzieło, które podlegają obowiązkowi 
ubezpieczenia społecznego35. Ustawodawca, stosując konstrukcję prawną uzna-
nia za pracownika, zawartą w powyższym artykule osiągnął kilka efektów: 
1) zapobiegł unikaniu opłacania składki od umów o pracę w wyniku „przerzu-

cenia” części wynagrodzenia do umowy zlecenia, 
2) przeszkodził w „uciekaniu” do umów o dzieło,
3) objął obowiązkiem ubezpieczenia wypadkowego osoby wykonujące umowy 

zlecenia w sytuacji wykonywania zlecenia poza siedzibą zleceniodawcy36. 
Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego z 23 maja 2014 r., art. 8 

ust. 2a ustawy poprzez stworzenie szerokiego pojęcia pracownika, stworzył tym 
samym także szeroką definicję pracowniczego tytułu objęcia obowiązkowym 
ubezpieczeniem społecznym37. 

Hipotezą normy prawnej wynikającej z art. 8 ust. 2 ustawy systemowej 
objęte są dwie sytuacje. W pierwszej chodzi o wykonywanie pracy na podsta-
wie jednej z wymienionych umów prawa cywilnego przez osobę, która dodat-
kową umowę cywilną zawarła ze swoim pracodawcą. Druga sytuacja dotyczy 
wykonywania pracy na podstawie jednej z wymienionych umów prawa cywil-
nego przez osobę, która umowę taką zawarła z osobą trzecią, ale w ramach 
tej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w sto-
sunku pracy38. Przesłanką decydującą o uznaniu takiej osoby za pracownika 
w rozumieniu ustawy systemowej jest to, że – będąc pracownikiem związa-
nym stosunkiem pracy z określonym pracodawcą – jednocześnie świadczy na 
jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z inną osobą39. 

35  I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 
2016, s. 75–76.
36  Ibidem, s. 76.
37  Wyrok Sądu Najwyższego z 23.05.2014, II UK 445/13, Lex nr 1475168, zob. wyrok Sądu Apela-
cyjnego w Białymstoku z 11.02.2015 r., III AUa 10718/14, niepublikowany; wyrok Sądu Najwyż-
szego z 03.04.2014 r., II UK 399/13, niepublikowany; wyrok Sądu Najwyższego w Katowicach z 
13.03.2014 r., III AUa 147/14, niepublikowany; wyrok Sądu Najwyższego z 06.02.2014 r., II UK 
279/13, niepublikowany; wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z 25.11.2013 r., V U 893/13, 
niepublikowany.
38  K. Kamińska, http://prawopracy.tomczak.pl/blog/2015/04/29/definicja-pracownika-na-gruncie-
prawa-ubezpieczen-spolecznych (dostęp: 06.04.2016).
39  Wyrok Sądu Najwyższego z 23.05.2014, II UK 445/13, Lex nr 1475168.
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Jak wskazuje się w judykaturze zwrot działać „na rzecz” należy tutaj rozumieć 
inaczej niż w języku prawa, w którym to „działanie na czyjąś rzecz” może się 
odbywać w wyniku istnienia określonej więzi prawnej tj. stosunku prawnego40. 
W kontekście przepisu art. 8 ust. 2a zwrot ten opisuje sytuację w znaczeniu 
faktycznym41, w której należy zastosować konstrukcję uznania za pracownika.  
W orzecznictwie i literaturze ten układ stosunków prawnych ujmowany jest 
w postaci trójkąta umów42, w której świadczenie usług realizowanych ze sto-
sunku prawnego łączącego zleceniobiorcę z osobą trzecią w rezultacie przyno-
si korzyść pracodawcy. Zatem pojęcie „wykonywania pracy na rzecz” należy 
rozumieć jako przysparzanie korzyści pracodawcy43. Osoby, o których mowa 
w art. 8 ust. 2a ustawy systemowej podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom 
społecznym z tytułu stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, o których 
mowa we wspomnianym artykule. Przychody z tych źródeł podlegają zsumo-
waniu i stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, ren-
towe, wypadkowe i chorobowe44. Umowy cywilnoprawne wymienione w art. 8 
ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie stanowią samodzielnych 
tytułów obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym pracownika. 
Zgodnie ze stanowiskiem judykatury w takiej sytuacji nie dochodzi również 
do zbiegu tytułów ubezpieczenia społecznego w rozumieniu art. 9 tejże usta-
wy45.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 8 ust. 2 kreuje jeden 
szeroko ujęty pracowniczy tytuł do objęcia ubezpieczeniem społecznym, płat-
nikiem składek w tym przypadku jest pracodawca, z którym to pracownika łą-
czy stosunek pracy. Pracodawca uprawniony jest do zasięgania informacji od 
samego pracownika o przychodach pracownika dla realizacji wskazanego celu. 
Powyższe zasięganie informacji nie może być kwalifikowane jako naruszenie 
konstytucyjnych gwarancji w zakresie ochrony danych osobowych oraz obrazy 
dóbr osobistych46.

40  Pojęcie pracownika i konsekwencje pracy wykonywanej dla pracodawcy na podstawie umów 
cywilnoprawnych zawartych z pracodawcą oraz z osobami trzecimi w prawie ubezpieczeń 
społecznych, opracowanie redakcyjne E.S., „Monitor Prawa Pracy” nr 1/2016.
41  Wyrok SN z 27.11.2014 r., III AUa 476/14, zob.: wyrok SA w Szczecinie z 10.02.2015 r., 
III AUa 378/14, niepubl.; wyrok SA w Gdańsku z 17.09.2014 r., III AUa 2714/13, niepubl.
42  A. Kurzych, [w:] M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska (red.), Umowy cywilnoprawne 
w ubezpieczeniach społecznych, Lex 2016.
43  Wyrok SA w Gdańsku z 25.02.2015 r., III AUa 1568/14, niepubl.; wyrok SA w Białymstoku 
z 21.10.2014 r., III AUa 905/14, niepubl.; wyrok SA w Gdańsku  z 27.06.2013, III AU 2027/12.
44  A. Laskowska-Hulisz, L. Ramlo, [w:] J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpie-
czeń społecznych. Komentarz, Warszawa, Lex 2015.
45  Wyrok SN z 04.06.2014 r., II UK 447/13, niepubl.; wyrok SN z 23.05.2014 r., II UK 445/13, 
Lex 1475168; wyrok SN z 06.05.2014 r., II UK 442/13, niepubl.
46  Wyrok SA w Rzeszowie z 25.06.2015 r., III AUa 207/15, niepubl.; wyrok SA w Gdańsku 
z 12.09.2014 r., III AUa 2619/13, niepubl.
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Ustawa systemowa przewiduje wyjątek od ogólnej definicji pracownika za-
warty w art. 8 ust. 2. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, pomimo 
że jest pracownikiem, dla celów ubezpieczeń społecznych będzie traktowana 
jak osoba współpracująca, jeśli spełnia kryteria określone w art. 8 ust. 11 dla 
uznania jej za osobę współpracującą, chyba, że jest to osoba zatrudniona w celu 
przygotowania zawodowego47. Ograniczenie ma związek z osobą współpracu-
jącą z płatnikiem składek, która jest osobą fizyczną prowadzącą działalność go-
spodarczą lub jest zleceniodawcą48. 

Prowadzenie pozarolniczej działalność oraz wykonywanie umów zlecenia 
lub agencyjnej może się odbywać przy pomocy członków rodziny. Do grona 
osób współpracujących ustawodawca zaliczył: małżonka, dzieci własne, dzieci 
drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz 
osoby przysposabiające. Ustawodawca w art. 8 ust. 11 zawarł katalog zamknię-
ty, w którym wskazał dwie kategorie osób współpracujących. 

Pierwsza kategoria, to osoby współpracujące z osobami prowadzący-
mi pozarolniczą działalność gospodarczą, druga zaś kategoria dotyczy osób 
współpracujących ze zleceniobiorcami. Dodatkowymi warunkami, jakie muszą 
być spełnione, aby osoba została uznana za współpracującą, są pozostawanie 
we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpraca przy prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Ustawodawca nie definiuje pojęć: „pozostawanie 
we wspólnym gospodarstwie” oraz „współpracy” ponieważ doktryna i orzecz-
nictwo wskazują na kryteria pozwalające stwierdzić, czy dane osoby prowa-
dzą wspólne gospodarstwo domowe czy też współpracują. To czy prowadzi się 
wspólne gospodarstwo zależy od okoliczności konkretnej sytuacji49. W praktyce 
jednak, ustalenie tej okoliczności dostarcza wielu kłopotów50. W orzecznictwie, 
za kryteria decydujące o wspólnym gospodarstwie domowym przyjmuje się 
wspólny budżet domowy oraz wspólne koszty prowadzenia jednego gospodar-
stwa domowego dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą i dla osoby 
współpracującej51. Fakt wspólnego zamieszkiwania nie może mieć decydują-
cego znaczenia52. W związku z powyższym, nie zawsze wspólne zamieszki-
wanie osób, nawet ze sobą spokrewnionych, uznawane będzie za wspólne pro-
wadzenie gospodarstwa domowego. Przykładowo, jeżeli dorosły syn mający 
własną rodzinę, mieszka z rodzicami i pracuje w przedsiębiorstwie ojca, to jed-
nak nie pozostaje z rodzicami we wspólnym gospodarstwie domowym. Wynika 

47  P. Kostrzewa, [w:] J. Kuźniar, E. Dziubińska-Lechnio (red.), Ubezpieczenia społeczne, Warsza-
wa 2014, s. 27.
48  A. Laskowska-Hulisz, L. Ramlo, op. cit.
49  Wyrok Sądu Najwyższego z 02.02.1996 r., II URN, 56/95, OSNP 1996, nr 16, poz. 240.
50  P. Kostrzewa, Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, [w:] M. Stojek-Siwińska (red.), 
Ubezpieczenia społeczne 2008, Warszawa 2008, s. 74.
51  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21.12.2011 r., III AUa 724/11.
52  Wyrok Sądu Najwyższego z 02.02.1996 r., II URN 56/95, OSNP 1996, nr 16, poz. 240.
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to z faktu, że osoby te stanowią odrębne rodziny, które charakteryzują odmienne 
cele53. Podobnie nie pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym dwie 
dorosłe siostry razem mieszkające, niezależne finansowo. Praca jednej z nich 
u drugiej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą może się odby-
wać na podstawie umowy o pracę54. W sytuacji, gdy członkowie rodziny nie 
zamieszkują razem, nie posiadają wspólnego budżetu domowego, to nie można 
przyjąć, że prowadzą wspólne gospodarstwo. Współpraca przy prowadzeniu 
działalności gospodarczej polega na wykonywaniu czynności, mających bezpo-
średni związek z działalnością gospodarczą o charakterze stałym, zorganizow-
nym, które stanowią istotny wkład w działalność przedsiębiorcy. Okazjonalna 
pomoc przy prowadzeniu działalności nie skutkuje zatem uznaniem członka 
rodziny za osobę współpracującą. 

Porównując sytuację pracownika oraz osoby współpracującej należy zwró-
cić uwagę na pewne odmienności jakie występują pomiędzy tymi dwoma tytu-
łami ubezpieczenia. 

Osoby współpracujące, bez względu na to, czy współpracują z osobą pro-
wadzącą pozarolniczą działalność czy też ze zleceniobiorcą, objęte są obo-
wiązkiem ubezpieczeń społecznych w takim samym zakresie jak osoba, z którą 
współpracują, tj. osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo zlecenio-
biorcą. Tym samym dla osób współpracujących obowiązkowe co do zasady, 
są ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a ubezpieczenie chorobo-
we jest jedynie dobrowolne55. Pracownicy są jedną z tych grup ubezpieczenio-
wych, której reprezentanci podlegają ubezpieczeniom społecznym w pełnym 
zakresie, a więc objęci są zarówno obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego 
i rentowych, jak również obowiązkiem ubezpieczenia chorobowego i wypad-
kowego.

Osoba współpracująca objęta jest obowiązkiem ubezpieczeń społecznych 
w okresie od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej 
działalności lub wykonywania umowy agencyjnej, lub umowy zlecenia, do dnia 
zakończenia tej współpracy, lub ustania którejkolwiek z przesłanek, np. prowa-
dzenia wspólnego gospodarstwa domowego. 

Z. Myszka na podstawie analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego (wyrok 
z 20.05.2008, II UK 286/07, Lex 516822) stwierdził, że „stosunek pracy nie 
mieści się w pojęciu współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej”56. 

53  Wyrok Sądu Administracyjnego w Krakowie z 19.02.2009 r., III SA/Kr 864/08; wyrok Sądu 
Administracyjnego w Lublinie z 27.11.2009 r., II SA/Lu 587/09.
54  I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, t.1, Warszawa 
2006, s. 66.
55  P. Kostrzewa, Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, [w:] M. Stojek-Siwińska (red.), 
op. cit., s. 74.
56  Z. Myszka, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 28.09.1994, II UZP 27/94, „PiZS” 1996, 
nr 5, s. 74–82.
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Podobne stanowisko zajęła A. Pasternak, która uważa, że pojęcia „współpra-
ca” oraz „stosunek pracy” mają inne zakresy pojęciowe57. W języku polskim 
słowo „współpraca” oznacza wykonywać pracę wspólnie z kimś. W związku 
z powyższym, pojęcie współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej 
ma szersze znaczenie pojęciowe niż stosunek pracy, który zawiera się w nim. 
W innej uchwale Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że „osoba współpracującą” 
może być tylko taka osoba, z którą nie zawarto żadnej umowy wskazującej 
na rodzaj świadczonej pracy. W szczególności nie może nią być pracownik, 
gdyż współpraca jest formą współdziałania z osobą prowadzącą działalność 
gospodarczą wolną od jakichkolwiek cech konstytutywnych stosunku pracy. 
Cechą wyróżniającą stosunek pracy spośród innych stosunków prawnych zwią-
zanych ze świadczeniem pracy jest podległość pracownika pracodawcy w tej 
dziedzinie, związana z obowiązkiem zastosowania się do poleceń dotyczących 
pracy (art. 22 ust. 1 i 100 ust. 1 Kodeksu pracy). W przypadku współpracy może 
istnieć podporządkowanie, jednak ma ono inny charakter. Obydwoje z małżon-
ków mają możliwość wpływu na decyzje, wykonują te same zadania i często 
są na równi. 

Dzień powstania i dzień ustania obowiązku ubezpieczeń społecznych pra-
cownika wyznacza art. 13 pkt. 1 ustawy systemowej. Z przepisu tego wynika, 
że obowiązek ubezpieczeń społecznych po stronie pracownika powstaje w dniu 
nawiązania stosunku pracy, a wygasa w dniu ustania stosunku prawnego. Jed-
nak nie zawsze oznacza to, że okres ubezpieczeniowy pracownika jest tożsamy 
z okresem pozostawania przez niego w stosunku pracy. W okresie korzystania 
z urlopów pracowniczych takich jak urlop wychowawczy, urlop macierzyński 
czy urlop bezpłatny, pracownik formalnie pozostaje w stosunku pracy, jednak 
dla potrzeb ustawy systemowej nie jest uważany za pracownika58. 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby współpracu-
jącej z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, co do zasady 
stanowi zadeklarowana przez nią kwota, która nie może być niższa od kwoty 
60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalenda-
rzowym. Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobo-
we osoby współpracującej nie może zaś przekraczać miesięcznie kwoty 250% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Za przychody ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych 
uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świad-
czeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych 
wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagro-

57  A. Pasternak, Zróżnicowanie tytułu ubezpieczenia zatrudnionych członków rodziny, Annales 
Universitatis Maria Curie-Skłodowska, Sectio G, Lublin 2015, s. 177.
58  P. Kostrzewa, Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, [w:] M. Stojek-Siwińska (red.), 
op. cit., s. 34.
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dzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty 
za niewykorzystany urlop59.

Jednak nie wszystkie świadczenia pieniężne lub niepieniężne, które 
są przychodami ze stosunku pracy w świetle przepisów podatkowych, stanowią 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracownika. Podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią bowiem:
1) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosob-

nienia w związku z chorobą zakaźną, które regulują przepisy Kodeksu pracy;
2) przychody ze stosunku pracy, które zostały enumeratywnie wyliczone 

w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 
grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymia-
ru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe60. Artykuł ten stanowi o:
a) nagrodach jubileuszowych (gratyfikacjach), które według zasad określa-

jących warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej 
niż co 5 lat,

b) nagrodach Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w eksporcie,
c) należnościach obliczanych od wielkości efektów uzyskanych przez za-

stosowanie pracowniczego projektu wynalazczego i za dokumentację do-
starczoną bezumownie przez twórcę projektu, przydatną do stosowania 
projektu oraz nagrodach za wynalazczość, a także nagrodach za prace 
badawcze i wdrożeniowe,

d) odprawach pieniężnych przysługujących w związku z przejściem na eme-
ryturę lub rentę,

e) odprawach, odszkodowaniach i rekompensatach wypłaconych pracowni-
kowi z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy,

f) odszkodowaniach wypłaconych byłym pracownikom po rozwiązaniu 
stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której 
mowa w art. 1012 Kodeksu pracy,

Definicja legalna „domownika” w ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpie-
czeniu społecznym rolników61 określa osobę, która spełnia łącznie pięć warun-
ków:
 – jest osobą bliską rolnikowi,
 – pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem lub zamiesz-

kuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 – ukończyła 16 lat,

59  Ibidem, s. 35.
60  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, Dz.U. 
z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 ze. zm.
61  Ustawa z 20.12.1980 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 
ze. zm.
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 – stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym,
 – nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Pojęcie domownika na gruncie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków zawarte w art. 6 pkt 2 odbiega od tradycyjnego ujęcia tego terminu i jest 
o wiele szersze niż dotyczące osób współpracujących w niepracowniczych sys-
temach ubezpieczeń społecznych62. Przede wszystkim krąg domowników wy-
kracza poza osoby z rodziny oraz nie dotyczy tylko osób prowadzących wspólne 
gospodarstwo domowe, ale również mieszkające w gospodarstwie lub w jego 
bliskim sąsiedztwie.

4. Podsumowanie

Dokonane rozważania prowadzą do wniosku, że pojęcie pracownika w ro-
zumieniu ustawy systemowej jest szersze od pojęcia zdefiniowanego w prawie 
pracy. Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego z biegiem lat słusznie 
ulegał rozszerzeniu. Początkowo swoim zasięgiem obejmował tylko osoby po-
zostające w stosunku pracy. Poszerzenia zakresu podmiotowego dokonywano 
przez uznanie danej grupy za pracowników albo z uwagi na fakt, że płatnicy 
(pracodawcy) próbowali unikać opłacania składki i uciekali do zatrudnienia 
cywilnoprawnego. W wyniku zachodzących zmian ubezpieczenia społeczne 
stawały się coraz bardziej powszechne, zaś wejście w życie ustawy systemo-
wej spowodowało ujednolicenie systemu prawnego w tym zakresie. Art. 1 usta-
wy systemowej stanowi, że ubezpieczenie społeczne obejmuje ubezpieczenie 
od następujących ryzyk: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowe-
go, zaś podstawą wyodrębnienia katalogu podmiotów podlegających obowiąz-
kowi ubezpieczenia jest tytuł ubezpieczenia czyli kryterium źródeł dochodu.
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Niepełnosprawność w świetle prawa pracy 
i prawa ubezpieczeń społecznych

1. Wstęp

Tematyka i problematyka zatrudnienia osób z niepełnosprawnością od za-
wsze wiązała się z pewną kontrowersją. Wynikało to przede wszystkim z pe-
joratywnego postrzegania osób niepełnosprawnych w oczach społeczeństwa, 
a także z brakiem wiedzy o rzeczywistych ograniczeniach osób z dysfunkcjami. 
Pierwszym unormowanym zbiorem prawnym, w którym wspomniano o oso-
bach niepełnosprawnych był Kodeks Justyniana z 530 r., na mocy Kodeksu 
osoby niepełnosprawne miały zakaz udziału w życiu społecznym2. W XIX wie-
ku sytuacja osób niepełnosprawnych i postrzeganie tychże osób znacząco się 
zmieniły. Obecnie prawo polskie realizujące obowiązki wynikające z Konsty-
tucji i aktów prawa międzynarodowego3, realizuje działania również z zakresu 
aktywizacji, których zadaniem jest wsparcie osób z dysfunkcjami. W niniejszej 
pracy podjęto próbę analizy obecnych rozwiązań prawnych oraz orzecznictwa 
stosowanego w odniesieniu do zatrudnienia osób z dysfunkcjami.

Celem niniejszego referatu jest również przybliżenie korzyści prawnych 
płynących z zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego (korzyści, które odno-
szą dwie strony rynku pracy – pracodawca zatrudniający osobę niepełnospraw-
ną, jak i pracownik niepełnosprawny świadczący pracę). W pracy omówiono 
obecne rozwiązania socjalne stosowane wobec osób z orzeczoną niepełno-
sprawnością, a także skupiono się na obecnej sytuacji osób niepełnosprawnych 
na rynku pracy.

2. Niepełnosprawność w świetle prawa

W pierwszych, międzynarodowych aktach prawnych, trudno doszukać 
się konkretnych praw, skierowanych stricte do osób z dysfunkcjami. Zarówno 
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku (art. 2 tejże 
Deklaracji) jak i w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Pod-
stawowych Wolności4 (art. 14), zawarto normy przeciwdziałające dyskrymina-
cji ze względu na m.in. płeć, rasę, religię, bądź „jakiekolwiek inne przyczyny”. 

1 Studentka pierwszego roku studiów II stopnia, na kierunku: Prawo zatrudnienia. Kadry i Płace, 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
2 B. Szczepankowski, Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi. Wyrównywanie szans, Warszawa 1999, 
s. 344.
3 L. Grzonka, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Warszawa 2010, s. 1.
4 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.
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Zatem w obu przedstawionych aktach, dyskryminację ze względu na niepełno-
sprawność, określono jako „inną przyczynę”. Innym aktem europejskim, który 
stricte określa prawa osób niepełnosprawnych, jest Europejska Karta Społecz-
na, ratyfikowana przez Polskę 10 czerwca 1997 roku, która poprzez m.in. art. 9, 
art. 15 oraz art. 10 ust. 2, reguluje prawa osób niepełnosprawnych w zakresie 
rehabilitacji, readaptacji zawodowo – społecznej, poradnictwa i szkolenia za-
wodowego5.

Należy wspomnieć również o podstawowym źródle praw i wolności czło-
wieka, i obywatela jakie stanowi w naszym państwie Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej6. Artykuł 32 ust. 2 wprost zakazuje dyskryminacji z jakiejkol-
wiek przyczyny. Ustawa zasadnicza wskazuje, iż niedopuszczalne są wszelkie 
formy dyskryminacji, czy nierównego traktowania wyodrębnionych grup spo-
łecznych, bądź pewnej kategorii osób ze względu na cechy psychofizyczne. 

Odnosząc się do Konstytucji polskiej można wymienić trzy kluczowe regu-
lacje7. Przepis zawarty w art. 65 ust. 5 Konstytucji stanowi, że władze publiczne 
są zobowiązane do prowadzenia polityki zmierzającej do pełnego, produktyw-
nego zatrudnienia poprzez realizację programów zwalczających bezrobocie, 
w tym, organizację i wsparcie poradnictwa oraz szkolenia zawodowego, a także 
robót publicznych i prac interwencyjnych. Z kolei na mocy art. 68 ust. 3, władze 
publiczne obowiązują się do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej kobie-
tom ciężarnym, dzieciom, osobom w podeszłym wieku oraz osobom niepełno-
sprawnym. Należy wspomnieć też o artykule 69, który mówi o tym, że władze 
publiczne udzielają osobom niepełnosprawnym, pomocy w zabezpieczeniu eg-
zystencji, komunikacji społecznej oraz przysposobieniu do pracy.

Aby przejść do dalszych rozważań i weryfikacji orzecznictwa polskiego, 
należy przedstawić definicję osoby niepełnosprawnej. Zgodnie ze słownikiem 
języka polskiego osoba niepełnosprawna nie osiąga „pełnej sprawności fizycz-
nej lub psychicznej”, a także jest „ułomna fizycznie lub upośledzona umysło-
wo”8. Natomiast Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, którą sporzą-
dzono 13 grudnia 2006 roku i ratyfikowano w Rzeczpospolitej Polskiej w roku 
2012, definiuje osoby niepełnosprawne jako „mające długotrwale naruszoną 
sprawność fizyczną, umysłową, zmysłową lub intelektualną, i w związku z od-
działywaniem różnych barier, naruszona sprawność, może utrudniać im udział 
w życiu społecznym na takich samych zasadach co inni, w pełni sprawni, oby-
watele”9.

5 M. Jankowska, Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych aktach prawnych, 
 file:///C:/Users/Maria/Downloads/03_Maria_Jankowska.pdf (dostęp: 20.10.2016).
6 Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
7 L. Grzonka, op. cit., s. 3.
8 Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pl/niepe%C5%82nosprawny (dostęp: 14.10.2016).
9 Rzecznik Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepel-
nosprawnych (dostęp: 03.11.2017).
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Z kolei obecnie nadal przyjmuje się, że „w świetle prawa” niepełnosprawną 
jest osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Wydanie takiego 
orzeczenia następuje na podstawie decyzji Komisji ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności i stanowi procedury administracyjne, szerzej opisane w Kodeksie 
postępowania administracyjnego (k.p.a.). Podstawową determinantą do wyda-
nia takiego orzeczenia jest wystąpienie u określonej osoby zjawiska niepełno-
sprawności powodującego trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról 
społecznych z powodu naruszenia sprawności organizmu. W art. 3 i 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych10 zawarto trzy definicje określania niepełnospraw-
ności. I tak, ze względu na stopień, niepełnosprawność można określić jako:
 – znaczną – do tego rodzaju niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną 

sprawnością organizmu, niezdolną lub zdolną do pracy jedynie w warun-
kach pracy chronionej, wymagającej stałej pomocy innych osób w związku 
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Niezdolność do samodzielnej 
egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w takim stopniu, 
iż uniemożliwia on zaspokajanie bez pomocy innych osób, podstawowych 
potrzeb życiowych;

 – umiarkowaną – osoba z naruszoną sprawnością organizmu niezdolną do pra-
cy, albo zdolną do pracy w warunkach pracy chronionej lub wymagającej 
czasowej bądź częściowej pomocy innych osób przy pełnieniu ról społecz-
nych;

 – lekką – osoba mająca naruszoną sprawność organizmu, która powoduje 
w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porówna-
niu do zdolności jakie wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawo-
dowych z pełną sprawnością fizyczną i psychiczną lub mająca ograniczenia 
w pełnieniu ról społecznych, dające się zrekompensować w przedmioty or-
topedyczne itd.11

Powyższe definicje w zasadzie ukazują osoby niepełnosprawne jako nie-
samodzielne życiowo i zawodowo. Pojęcia zastosowane powyżej są bardzo 
uogólnione. Według definicji zastosowanej przez ustawodawcę, ograniczenia 
zaledwie w stopniu lekkim niepełnosprawnego pracownika, spowodują „istotne 
obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jakie 
wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością 
[…]”. 

Z kolei w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych z 17 grudnia 1998 r.12, lekarze orzecznicy ZUS (orzecznictwo do ce-
lów rentowych), nadają osobom niepełnosprawnym jeden z 3 stopni:

10 Tekst. jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721.
11 L. Grzonka, op. cit., s. 11–12.
12 Tekst. jedn.: Dz.U. z 2015 r. Nr 748.
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 – częściowa niezdolność do pracy – posiada ją osoba, która utraciła – w znacz-
nym stopniu – zdolność do pracy zgodnej z posiadanym poziomem kwali-
fikacji;

 – całkowita niezdolność do pracy – osoba, która utraciła zdolność do wykony-
wania jakiejkolwiek pracy;

 – całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji – osoba utraciła 
zdolność do wykonywania pracy oraz posiada naruszenie organizmu w stop-
niu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej 
osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych13.

Terminologia powyższych sformułowań jest myląca, ponieważ, zgodnie 
z prawem można zatrudnić pracownika z każdym z powyżej przedstawionych 
stopni niepełnosprawności. Fakt ten został potwierdzony przez Sąd Najwyższy 
wyrokiem z dnia 11 lutego 2011 r.14, w tymże wyroku SN stwierdził, iż: 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nawet znacznym, nie jest równoznaczne z orze-
czeniem o niezdolności do pracy jako przesłance prawa do renty z ustawy z 1998 r. o emeryturach 
i rentach z FUS.

Podobnie zawyrokował SN w dniu 26 maja 2010 r.15, stwierdzając co na-
stępuje:

Dokonując analizy pojęcia „całkowita niezdolność do pracy” należy brać pod uwagę za-
równo kryterium biologiczne […], jak i ekonomiczne. Osobą niezdolną do pracy […] jest więc 
osoba, która spełniła obydwa te kryteria. O niezdolności do pracy nie decyduje więc niemożność 
podjęcia innej pracy, lecz koniunkcja niezdolności do pracy z niezdolnością do przekwalifikowa-
nia się do innego zawodu.

Natomiast m.in. z racji pejoratywnego wydźwięku powyższych sformu-
łowań, pracodawcy mają uzasadnione obawy przed zatrudnianiem osób nie-
pełnosprawnych. W wielu innych krajach, w ramach określenia stopni niepeł-
nosprawności stosuje się terminologię pozytywną. Procesowi orzeczniczemu 
podlega zdolność do pracy. W konsekwencji, stosowane w orzeczeniu pozy-
tywne nazewnictwo wyklucza aspekt „umniejszający”, czy wręcz „dyskrymi-
nujący”.

Intensywną kampanię, na rzecz modyfikacji nazewnictwa, które obecnie 
funkcjonuje w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, rozpoczęła w 2015 roku 
Fundacja „Integracja”. Przedstawiciele fundacji zaproponowali następującą 

13 Petycje Obywatelskie, https://secure.avaaz.org/pl/petition/Sprawni_w_Pracy/?pv=21 (dostęp: 
15.04.2016).
14 Wyrok SN z 11 lutego 2011 r., II UK 269/10, Lex nr 794791, cyt. za: G. Szyburska-Walczak, 
Ubezpieczenia społeczne, Warszawa 2015, s. 188.
15 Wyrok SN z 26 maja 2010 r., II UK 353/09, Lex nr 604226, cyt. za: G. Szyburska-Walczak, 
op. cit., s. 188.
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modyfikację nazewnictwa trzech stopni niepełnosprawności, w kontekście po-
dejmowania pracy:
 – lekkie ograniczenia w zatrudnieniu,
 – umiarkowane ograniczenia w zatrudnieniu,
 – znaczne ograniczenia w zatrudnieniu16.

Emfazy wymaga fakt, iż proponowane nazewnictwo jest zgodne nie tylko 
z orzecznictwem do celów pozarentowych, (który także określa stopnie nie-
pełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny), ale również z ratyfikowaną 
w Polsce w 2012 r. Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Reasumując, należy podkreślić, że uwarunkowania prawne dotyczące osób 
niepełnosprawnych zapisane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej nie róż-
nią się zasadniczo od innych aktów międzynarodowych i europejskich. Rolą 
Konstytucji jest stanowczy sprzeciw wobec dyskryminacji wszelkiego rodzaju 
oraz wskazanie obowiązku opieki i ochrony nałożonego na państwo, m.in. wo-
bec osób niepełnosprawnych. Zatem niekorzystna dla osób niepełnosprawnych 
terminologia, przykładowo pierwszy stopień niezdolności do pracy tzw. lek-
ki stopień niepełnosprawności opisywany jako „utracenie w znacznym stop-
niu zdolności do pracy zgodnej z kwalifikacjami”, nie są wynikiem zapisów 
konstytucyjnych, lecz ustawodawczych. Problemem są również istniejące roz-
bieżności legislacyjne, bowiem uzyskanie orzeczenia np. o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, niekoniecznie wiąże się z automatycznym przyznaniem 
stopnia niezdolności do pracy dla celów rentowych z ustawy o emeryturach 
i rentach z FUS.

3. Niepełnosprawny pracownik, prawa i przywileje

Zgodnie z określeniem definicyjnym ujętym w pierwszej części pracy, pod 
pojęciem osoby niepełnosprawnej należy przyjąć, iż jest to osoba obdarzona 
pewną dysfunkcją zdrowotną – fizyczną lub psychiczną, z powodu której mogą 
nastąpić pewne utrudnienia. Ustawodawca rozróżnił trzy stopnie niepełno-
sprawności tj. lekki, umiarkowany i znaczny17, które również omówiono w czę-
ści pierwszej. Kwestia stopnia niepełnosprawności jest dosyć istotna, ponieważ 
od rodzaju i stopnia dysfunkcji będzie zależała możliwość wypełniania przez 
pracownika niepełnosprawnego obowiązków zawodowych oraz wysokość 
kwoty przyznawanych świadczeń, czy refundacji wynagrodzenia pracownika 
niepełnosprawnego.

16 Petycje Obywatelskie, https://secure.avaaz.org/pl/petition/Sprawni_w_Pracy/?pv=21 (dostęp: 
17.04.2016).
17 O. Kucharski, Uprawnienia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, 
[w:] Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, E. Widawska, 
K. Skotnicki (red.), Częstochowa 2014, s. 200.
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Ze względu na omawiane zagadnienie, koniecznym jest, przybliżenie 
przedmiotowych zapisów, ujętych w Kodeksie pracy oraz w ustawie o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 17 grudnia 1998 r. 

Warto zatem przywołać art. 113 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Ko-
deks pracy18, w którym wprowadzono zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, 
w tym, z powodu niepełnosprawności. Zasada ta podległa uszczegółowieniu 
w rozdziale drugim dotyczącym równego traktowania zatrudnienia. 

W związku z tym przepisy zawarte w artykule 18, w indeksach od a do 
e Kodeksu pracy, zakazują nierównego traktowania osoby, ze względu na jej 
niepełnosprawność na płaszczyznach takich jak: nawiązywanie i rozwiązywa-
nie stosunku pracy, kształtowanie warunków zatrudnienia, awans, czy dostęp 
do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe19.

Nie można również zapominać o prawach osób w pełni sprawnych, które 
na skutek wypadku stały się niepełnosprawne. Wówczas, pracodawca u którego 
osoba pracowała przed wypadkiem jest obowiązany wydzielić (zorganizować) 
odpowiednie stanowisko pracy, nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty 
zgłoszenia przez takiego pracownika gotowości do pracy (przepis ten jest sto-
sowany pod warunkiem, iż pracownik nie był nietrzeźwy w momencie zdarze-
nia oraz nie naruszył zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które to naruszenie 
spowodowało niepełnosprawność). Jednak obowiązek zapewnienia ciągłości 
zatrudnienia nawet w przypadku uzyskanej niepełnosprawności nie będzie miał 
miejsca, jeżeli stosunek pracy uległ wcześniej rozwiązaniu20.

Natomiast w przypadku stwierdzenia działania dążącego do „ominięcia 
prawa” przez pracodawcę, czyli zwolnienia pracownika niepełnosprawnego, 
jest on obowiązany uiścić wpłatę do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych tzw. PFRON, w dniu rozwiązania stosunku pracy z taką 
osobą, kwotę piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia pracownika21.

Na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych, pracownik z dysfunkcją ma prawo do pewnych udo-
godnień, przywilejów w zakresie: czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, czy 
dzięki instytucjom takim jak PFRON, gdzie istnieje możliwość zwrotu kosztów 
związanych z zatrudnieniem pracownika niepełnosprawnego (dofinansowanie 
do wynagrodzenia, pokrycie kosztów szkolenia zawodowego, czy dostosowa-
nia miejsca pracy), co jest przywilejem nie tylko dla pracownika, ale również 
pracodawcy, który takiego pracownika zatrudnia.

Czas pracy pracownika z dysfunkcją, zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie może 

18 Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502.
19 O. Kucharski, op. cit., s. 201.
20 L. Grzonka, op. cit., s. 17.
21 Ibidem, s. 17.
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przekraczać: w zależności od stopnia niepełnosprawności 8 godzin na dobę 
i 40 godzin tygodniowo dla pracownika o lekkim stopniu niepełnosprawności, 
natomiast dla pracowników posiadających stopień umiarkowany lub znaczny, 
czas pracy wynosi 7 godzin dobowo i 35 godzin tygodniowo, przy czym należy 
uznać, iż jest to zakres pracy na pełny etat zatem wynagrodzenie również będzie 
liczone, jako za pracę pełnoetatową22.

Natomiast w przypadku czasu pracy stosowanego wobec niepełnospraw-
nych, może wyniknąć pewny problem przy odpracowaniu dni wolnych przy-
padających przed lub po dniach świątecznych. W takim przypadku niedopusz-
czalne jest dopuszczenie do pracy pracownika niepełnosprawnego, ponieważ 
mimo, iż według k.p. tygodniowa norma czasu pracy wynosząca 40 godzin jest 
„przeciętna”, to według ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu niepełnospraw-
nych, już nie. W tym momencie stosuje się przepisy szczegółowe, czyli te, któ-
re reguluje przedmiotowa ustawa. Pracodawca może zmienić powyższe normy 
tylko w dwóch przypadkach – jeżeli pracownik zatrudniony wykonuje pracę 
związaną z pilnowaniem mienia/dozorowaniem mienia – wówczas podlega 
przepisom k.p., bądź w przypadku, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz 
wyrazi zgodę na zastosowanie wydłużonego czasu pracy (w przypadku pracow-
nika o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności).

Kolejne „udogodnienia” dla pracownika, dotyczące czasu pracy to zakaz 
zatrudnienia pracownika w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych. Pra-
cownik niepełnosprawny nie może wykonywać takiej pracy również w przy-
padku odrębnej umowy z pracodawcą, np. zlecenia. Pracownik niepełnospraw-
ny oprócz zwyczajowej przerwy w pracy na mocy art. 134 k.p., ma także prawo 
do dodatkowej, 15 minutowej przerwy, która wlicza się do czasu pracy.

W zakresie praw urlopowych dla osób niepełnosprawnych, ustawodawca 
przewidział zwiększenie wymiaru urlopu o dodatkowe (nie wliczając 20 lub 
26 dni roboczych rocznie) 10 dni dla pracowników z orzeczeniem o umiar-
kowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Prawo do zwiększonego 
wymiaru urlopu taki pracownik nabędzie po upływie roku od dnia świadczenia 
pracy, bądź jeśli uzyskał orzeczenie w późniejszym terminie, po upływie roku 
od dnia uzyskania takiego orzeczenia. 

Ponadto pracownikowi niepełnosprawnemu przysługują również inne 
zwolnienia od pracy. Osoba z umiarkowanym bądź znacznym stopniem nie-
pełnosprawności nabywa prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa 
do wynagrodzenia:
 – w wymiarze do 21 dni roboczych, jeżeli uczestniczy w turnusie rehabilita-

cyjnym (nie więcej niż raz w roku);

22 Ibidem, s. 17–22.
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 – w celu wykonania specjalistycznych badań czy zabiegów lekarskich, jeżeli 
czynności te nie mogą odbyć się poza godzinami pracy23.

Jednakże łączny wymiar urlopu dodatkowego i powyższych zwolnień, nie 
może przekroczyć 21 dni w danym roku kalendarzowym.

Kolejnym udogodnieniem dla niepełnosprawnych, zawartym w art. 25a 
ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu niepełnosprawnych, jest możliwość refun-
dacji obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od 30 
do 100% w zależności od stopnia niepełnosprawności24.

Badanie przeprowadzone w 2013 r. wykazało, iż pracodawcy mają spore 
obawy przed zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej25. Obawiają się, że pra-
cownik będzie nagminnie wykorzystywał zwolnienia lekarskie, nie znajdzie 
porozumienia z zespołem, a także obawiają się, iż niepełnosprawny pracownik 
będzie mniej kompetentny z racji dysfunkcji. Problem z zatrudnieniem osoby 
niepełnosprawnej związany jest również z obawą o wzrost kosztów związanych 
z zatrudnieniem takiej osoby, z nadmierną biurokracją i kontrolą instytucji ze-
wnętrznych. Przede wszystkim opory przed zatrudnieniem niepełnosprawnego 
wynikają z niewiedzy o systemach wsparcia jakie uzyskują pracodawcy zatrud-
niający niepełnosprawnych pracowników. 

Jedną z podstawowych instytucji wspierających zatrudnienie osób niepeł-
nosprawnych, której regulacje zawarte są w ustawie o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tzw. PFRON, który działa w opar-
ciu o przychody z obowiązkowych wpłat pracodawców.

Zgodnie z art. 26a ust. 1a wyżej wymienionej ustawy pracodawca zatrud-
niający co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 
pracy), w tym co najmniej 6% zatrudnionych reprezentują niepełnosprawni pra-
cownicy – jest zwolniony z miesięcznych składek na Fundusz. Natomiast pra-
codawcy, nie spełniający tego wymogu miesięcznie muszą dokonywać wpłaty 
w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia 
i liczby pracowników, która odpowiada różnicy między zatrudnieniem zapew-
niającym osiągnięcie wskaźnika 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepeł-
nosprawnych26. Wyjątek stanowią państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, 
gdzie wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych może wynosić zaledwie 2%.

Warto również zaznaczyć, iż pracodawcy, którzy zatrudnią niepełnospraw-
nych pracowników, mogą liczyć na różnego rodzaju przywileje:
 – pracodawca, który przez co najmniej 36 miesięcy zatrudnia osoby niepełno-

23 Ibidem, s. 20–22. 
24 G. Szyburska-Walczak, Ubezpieczenia społeczne, Warszawa 2015, s. 114.
25 E. Kryńska (red.), Wyniki dotychczasowych badań dotyczących aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych, w ramach projektu: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – perspektywy 
wzrostu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2013, s. 56.
26 L. Grzonka, op. cit., s. 22.
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sprawne, może otrzymać m.in. refundację kosztów związanych z adaptacją 
pomieszczeń zakładu pracy, z wyposażeniem zakładu, nabyciem urządzeń, 
które wspomogą pracę osobie niepełnosprawnej, czy zakupu sprzętu techno-
logicznego, który będzie służył do pracy takiemu pracownikowi;

 – pracodawca ma również prawo do dofinansowania wynagrodzeń z Fundu-
szu, dotyczy to również pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 25 pra-
cowników. PFRON pokrywa pełne koszty związane z zatrudnieniem nie-
pełnosprawnego, wynagrodzenie brutto oraz pozapłacowe koszty pracy 
finansowane przez pracodawcę. Wówczas takie dofinansowanie może wy-
nieść 160% minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, 140% wynagrodzenia dla pracownika o stopniu 
umiarkowanym oraz 60% w przypadku osoby o lekkim stopniu niepełno-
sprawności;

 – pracodawca może również zatrudnić asystenta jeżeli pracownik niepełno-
sprawny będzie tego wymagał i wówczas otrzyma z Funduszu zwrot kosz-
tów zatrudnienia takiej osoby;

 – ustawodawca przewidział również możliwość dofinansowania szkoleń spe-
cjalistycznych lub ogólnych, dla osób niepełnosprawnych jako formę wspar-
cia dla pracodawców. Refundacja może objąć nawet 80% kosztów szkolenia 
i obejmuje pełen zakres kosztów m.in. wynagrodzenie dla osób prowadzą-
cych szkolenie, wynagrodzenie ewentualnych tłumaczy np. języka migowe-
go, koszty administracyjne, koszt wynajmu pomieszczenia, koszty podróży, 
czy materiałów szkoleniowych. 

Ponadto pracodawcy zatrudniający pracowników niepełnosprawnych 
mogą liczyć również na pozytywny odbiór społeczny, różnego rodzaju ulgi po-
datkowe, a przede wszystkim zyskują kompetentnego i oddanego pracownika. 

W przypadku, gdy pracodawca prowadzi zakład pracy chronionej, dotacje 
będą automatycznie wyższe, jednak niniejsza praca skupia się jedynie na przed-
siębiorstwach publicznych oraz prywatnych, nie posiadających statusu zakładu 
pracy chronionej.

W ramach ustawy o promocji zatrudnienia, pracodawca może uzyskać 
m.in. refundację części kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnej osoby 
z orzeczeniem, w ramach „prac interwencyjnych”. Wówczas, jeżeli pracodawca 
zatrudniłby takiego pracownika na okres do 6 miesięcy w pełnym wymiarze cza-
su pracy, może otrzymać częściowy zwrot kosztów wynagrodzenia. Dodatkowo 
pracodawca może również liczyć na jednorazową refundację z tytułu zatrudnie-
nia bezrobotnego niepełnosprawnego w wysokości do 150% przeciętnego wy-
nagrodzenia. Kolejnym rodzajem wsparcia dla pracodawców zatrudniających 
bezrobotnych niepełnosprawnych jest również refundacja kosztów wynagro-
dzenia w przypadku organizacji stażów, robót publicznych, czy szkoleń27.

27 Ibidem, s. 50–64.
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Podsumowując, ustawodawca kierując się interesem dwóch stron rynku 
pracy – popytowej i podażowej, wprowadził pewne rozwiązania legislacyjne, 
które w zamierzeniu wspomagałyby i promowały zatrudnienie osób z niepeł-
nosprawnością. Należy zauważyć, iż przywileje zawarte w ustawie o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych a także 
przepisy Kodeksu pracy zapewniają pracownikom niepełnosprawnym nie tylko 
funkcję ochronną, ale uwzględniają również odmienny niż w przypadku osoby 
całkowicie sprawnej, stan zdrowia pracowników. Ponadto ustawa o rehabilita-
cji społecznej, zawodowej i zatrudnianiu niepełnosprawnych wprowadziła pew-
nego rodzaju zachętę, oferując pracodawcom dofinansowania, przysługujące 
im w ramach zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością.

4. Uprawnienia i przywileje osób niepełnosprawnych na gruncie ubezpie-
czeń społecznych

Prawo ubezpieczeń społecznych stanowi jeden z obszarów, segmentów, 
prawa zabezpieczeń społecznych. Rolą prawa zabezpieczeń społecznych, „jest 
ustanowienie prawnych form ochrony, na wypadek ziszczenia się socjalnego 
ryzyka […]”28. Jak wyjaśnia K. Antonów prawo ubezpieczeń społecznych, jest 
szczególną, wyodrębnioną gałęzią prawa, odpowiedzialną za „łagodzenie, a nie 
wyrównywanie skutków zajścia niekorzystnych i niepewnych sytuacji życio-
wych w stosunku do osób narażonych na […] zagrożenia”, podmioty te, soli-
darnie finansując koszty ubezpieczenia społecznego, przyczyniają się, poprzez 
różne formy wsparcia finansowego (emerytury, renty), do poprawy sytuacji 
osób znajdujących się z różnych przyczyn, w niekorzystnej, niepewnej sytuacji 
życiowej.

W niniejszej pracy wyodrębniono osoby niepełnosprawne, jako grupę 
osób, z racji różnych stopni niepełnosprawności, znajdujących się w nieko-
rzystniej lub niepewnej sytuacji życiowej. W ustawie o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawodawca przewidział konieczność 
wprowadzenia renty, świadczeń rehabilitacyjnych oraz dodatkowych subwen-
cji, z racji orzeczenia całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Zgodnie 
z art. 57 ust. 1 u.e.r., renta z tytułu niezdolności do pracy, będzie przysługiwała 
ubezpieczonemu, jeżeli: jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składko-
wy i nieskładkowy oraz niezdolność do pracy powstała w okresach wspomnia-
nych w omawianej ustawie. Wyjątek od tej zasady, będzie obowiązywał, jeżeli 
niezdolność do pracy jest wynikiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy 
(art. 57a u.e.r.)29.

28 K. Antonów, Zagadnienia ogólne prawa ubezpieczeń społecznych, [w:] Prawo pracy i ubezpie-
czeń społecznych, K.W. Baran (red.), Warszawa 2015, s. 656.
29 Ibidem, s. 738.
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Ustawodawca wprowadził 3 rodzaje rent: 
 – renta stała – w przypadku trwałej niezdolności do pracy,
 – renta okresowa – w przypadku okresowej niezdolności do pracy,
 – renta szkoleniowa – konieczność przekwalifikowania się, niezdolność 

do wykonywania dotychczasowej pracy (maksymalnie 30 miesięczny okres 
pobierania renty)30.

Ponadto ustawodawca kierując się potrzebą ewentualnego zabezpieczenia 
bytowego, przewidział możliwość ponownego wznowienia renty, jeżeli ubez-
pieczony, w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty, ponownie stał się 
niezdolny do pracy. 

W artykule 62 u.e.r. określono wysokość wymiaru renty z tytułu niezdolno-
ści do pracy, co więcej, dla osoby częściowo niezdolnej do pracy, ustalono rentę 
w wysokości 75% renty dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy, zaś dla oso-
by korzystającej z renty szkoleniowej (z racji konieczności przekwalifikowania 
się) uwzględniono 75% podstawy wymiaru renty. 

Osoba niepełnosprawna, zgodnie z art. 75 ustawy o emeryturach i rentach 
z FUS, o ile została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samo-
dzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia (z zastrzeżeniem ust. 4.), może 
liczyć na dodatek pielęgnacyjny w wysokości 208,17 zł (stan prawny z 2015 r.). 

W analizowanej ustawie zawarto również obowiązki pracodawcy wzglę-
dem pracownika, z tytułu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy oraz obowiązki pracodawcy wobec pracownika z podejrzeniem choroby 
zawodowej. Jeżeli, w momencie świadczenia pracy dojdzie do wypadku, bez 
winy pracownika i pracownik stanie się niepełnosprawny – niezdolny do pracy, 
bądź w przypadku rozpoznania choroby zawodowej, pracodawca naruszy lub 
zaniedba swój obowiązek (przykładowo: nie przeniesie pracownika do innej 
pracy, gdzie szkodliwy czynnik nie występuje, bądź nie zgłosi w odpowiednim 
momencie właściwemu organowi, podejrzenia o zaistnienie choroby zawodo-
wej), wówczas, z tytułu wypadku przy pracy, czy choroby zawodowej prze-
widziane są świadczenia wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
pod postacią: zasiłku chorobowego, świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłku wy-
równawczego, odszkodowania jednorazowego, renty (niezdolność do pracy, 
rodzinna, szkoleniowa), dodatku do renty rodzinnej, dodatku pielęgnacyjnego 
oraz pokrycia kosztów leczenia (w zakresie stomatologii, szczepień ochronnych 
oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne)31.

30 Ibidem, s. 739.
31 Ibidem, s. 773–778.



42

Maria Olejniczak

5. Podsumowanie

Dokonując podsumowania powyższej pracy warto uwzględnić pewne 
propozycje de lege ferenda dotyczące obecnego systemu prawnego i regulacji 
prawnych mających zastosowanie wobec osób niepełnosprawnych. Podkreślić 
należy, iż obecne rozważania są jedynie propozycją, skupiającą się, na okre-
ślonych sformułowaniach zastosowanych przez ustawodawcę, które należałoby 
zmodyfikować, ze względu na pewne uogólnienia.

Propozycja zmian odnosi się szczególnie do definicji „lekkiego stopnia nie-
pełnosprawności” zawartego w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 1997 r., bowiem określanie zaled-
wie lekkiego stopnia mianem „istotnego obniżenia zdolności do wykonywania 
pracy”, nie wydaje się adekwatne do powyższego stopnia niepełnosprawności. 
Według wytycznych Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, oso-
ba z orzeczeniem w stopniu lekkim powinna „samodzielnie egzystować, pełnić 
role społeczne oraz powinna zostać zatrudniona w odpowiednich warunkach”32.

Należałoby również zastanowić się, nad wprowadzeniem słownictwa „po-
zytywnego” w miejsce obecnie funkcjonującego w ustawie o FUS. Zamiast po-
jęć: częściowa niezdolność do pracy, całkowita niezdolność do pracy, całkowita 
niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, mogłyby funkcjonować poję-
cia: lekkie ograniczenia w zatrudnieniu, umiarkowane ograniczenia w zatrud-
nieniu, znaczne ograniczenia w zatrudnieniu. 

Warto podkreślić pozytywne działania na gruncie prawa ubezpieczeń spo-
łecznych w zakresie ochrony osób (w tym osób niepełnosprawnych), znajdują-
cych się w niekorzystnych i niepewnych sytuacjach życiowych, która to ochrona 
realizowana jest m.in. poprzez wypłatę świadczeń, jak również funkcję ochron-
ną prawa pracy, szczególnie w kontekście pracowników z niepełnosprawnością. 
Pracownik niepełnosprawny cieszy się większymi przywilejami niż w pełni 
sprawni pracownicy, jednakże ustawodawca, aby zapobiec sytuacji, w której 
zbytnia ochrona pracownika niepełnosprawnego oraz rzeczywista dysfunkcja 
doprowadziłyby do spadku zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, wprowa-
dził szereg przywilejów i ulg dla pracodawców, promujących i zatrudniających 
osoby niepełnosprawne, dzięki czemu mają one szansę odnalezienia się na ryn-
ku pracy.

32 Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady (dostęp: 20.04.2016).
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Prawo do ochrony ubezpieczeniowej osób 
pracujących na własny rachunek

1. Wstęp
 

Ubezpieczenie społeczne można określić jako rodzaj przymusowego wza-
jemnego ubezpieczenia osobowego. Z punku widzenia tematu artykułu, bardzo 
istotne wydają się cechy ubezpieczenia społecznego jakimi są cel społeczny 
i przymus. Należy pamiętać, że ubezpieczenie społeczne nie jest nastawione 
na zysk, lecz jest ono stworzone dla osiągnięcia celu społecznego, jakim jest 
zapewnienie niezbędnych świadczeń w przypadku, gdy człowiek nie jest w sta-
nie zapewnić sobie, nie ze swojej winy, środków utrzymania2. Przede wszyst-
kim należy stwierdzić, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność także 
wymagają wsparcia socjalnego, ponieważ ulegają wyżej wymienionemu ryzy-
ku. W związku z tym do systemu ubezpieczeń społecznych włączeni zostali 
samozatrudnieni, czyli osoby fizyczne podejmujące pracę na własny rachunek 
w warunkach samodzielnej działalności gospodarczej. Celem tego artykułu jest 
również wykazanie, że pojęcie pozarolniczej działalności, nie jest tożsame z po-
jęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy także wziąć pod uwagę 
to, że bardzo ważną kwestią w przypadku prawa do ochrony ubezpieczeniowej 
osób pracujących na własny rachunek, szczególnie z punktu widzenia obciążeń 
publicznoprawnych, jest występowanie zbiegów tytułów do ubezpieczenia spo-
łecznego, które również zostaną omówione w tym artykule.

2. Problem pojęcia pracy na własny rachunek (samozatrudnienia) na grun-
cie ubezpieczeń społecznych

Na samym początku należy wskazać, że pojęcie osoby pracującej na wła-
sny rachunek (samozatrudnionej) na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych 
i innych gałęzi prawa nie jest jednolite. Na gruncie polskiego prawa pracy nie 
istnieje legalna definicja samozatrudnienia. Należy jednak przyjąć, iż chodzi 
o taki rodzaj aktywności, w której osoba prowadząca daną działalność, z praw-
nego punktu widzenia, ponosi wszelkie konsekwencje majątkowe oraz ryzyko 
gospodarcze związane z realizacją tejże działalności, odpowiadając za jej efekty 
całym swoim majątkiem3. Faktem jest także to, że samozatrudnienie może do-
tyczyć wyłącznie osoby fizycznej, ponieważ wobec osób prawnych, z przyczyn 

1 Doktorant, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy.
2 W. Muszalski, Ubezpieczenia społeczne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2004, s. 12. 
3 T. Szanciło, Przedsiębiorca w prawie polskim, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 3/2005, s. 6–7.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-018-1.04
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terminologicznych, nie należy stosować terminu „zatrudnienie”4. Wyjątek jed-
nak stanowi wspólnik jednoosobowej sp. z o.o. który także podlega ubezpiecze-
niu społecznemu. Jest to dość istotna kwestia z punktu widzenia występowania 
ryzyka socjalnego, o którym będzie mowa w dalszej części artykułu. W związku 
z tym należy uznać, że w polskiej doktrynie prawa pracy osoba pracująca na 
własny rachunek utożsamiana jest z osobą fizyczną prowadzącą działalność go-
spodarczą, która jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej5. Działalnością gospodarczą, w rozumie-
niu tej ustawy, jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, 
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, 
a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 

Z kolei ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych6, dla celów ubezpieczeniowych wyróżnia aż pięć kategorii osób pro-
wadzących działalność pozarolniczą7. Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 tej ustawy, do 
pierwszej grupy możemy zaliczyć osoby prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych 
przepisów szczególnych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdol-
ność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Po-
nadto, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nadał status przedsiębior-
cy wspólnikom spółki cywilnej w zakresie prowadzenia przez nich działalności 
gospodarczej. 

Druga kategoria osób prowadzących pozarolniczą działalność, w świetle 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obejmuje twórców i artystów. 
Ustawa wymienia dwie grupy osób, a mianowicie twórców i artystów, których 
działalność, o ile spełnia kryteria do uznania ją za działalność twórczą, o której 
mowa w ust. 7, lub artystyczną, o której mowa w ust. 8, może podlegać ubez-
pieczeniom społecznym z tych tytułów. Nie każdy jednak rodzaj działalności 
twórczej czy artystycznej stanowi tytuł do objęcia ubezpieczeniami społeczny-
mi. Musi to być działalność wykonywana w jednym z rodzajów wskazanych 
w ust. 7 lub 8. Sam fakt wykonywania tej działalności nie przesądza o podle-
ganiu ubezpieczeniom społecznym. Dla celów ustawy systemowej wymagane 
jest uznanie działalności za działalność twórczą lub artystyczną przez Komisję 
do spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców.

4 M. Skąpski, Problem pojęcia i prawnej regulacji samozatrudnienia, [w:] Stosunki zatrudnienia 
w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-le-
cia pracy naukowej Barbary Wagner, A. Sobczyk (red.), Warszawa 2010, s. 86.
5 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 672.
6 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 121
7 J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Lex 2015, 
s. 102.

https://sip-1lex-1pl-1czytelnia-2czasopism-2online.han3.lib.uni.lodz.pl/#/dokument/16831915#art(8)ust(7)
https://sip-1lex-1pl-1czytelnia-2czasopism-2online.han3.lib.uni.lodz.pl/#/dokument/16831915#art(8)ust(8)
https://sip-1lex-1pl-1czytelnia-2czasopism-2online.han3.lib.uni.lodz.pl/#/dokument/16831915#art(8)ust(7)
https://sip-1lex-1pl-1czytelnia-2czasopism-2online.han3.lib.uni.lodz.pl/#/dokument/16831915#art(8)ust(8)
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-13-pazdziernika-1998-r-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych/?on=30.10.2016
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Trzecią kategorię stanowią osoby wykonujące wolny zawód. Zgodnie 
z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym po-
datku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycz-
ne8, wolny zawód oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną 
osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników 
dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli 
w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji 
na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na 
rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działal-
ności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa 
się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, 
umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze 
osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. 

Czwarta kategoria dotyczy osób będących wspólnikami jednoosobowej 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnikami spółki jawnej, 
komandytowej lub partnerskiej. Osoby te dla celów ubezpieczeń społecznych 
traktowane są jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność. 

Piątą kategorię osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowią 
osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowa-
nia przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty9.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, tak jak wcześniej wspo-
mniałem, nie posługuje się pojęciem działalności gospodarczej, tylko definicją 
działalności pozarolniczej, która została skonstruowana na potrzeby tej usta-
wy. W moim przekonaniu, pozarolnicza działalność gospodarcza jest pojęciem 
węższym, niż pojęcie pozarolniczej działalności. Swoją tezę oparłem na stwier-
dzeniu, że pojęcie osób prowadzących pozarolniczą działalność dotyczy wy-
konywania różnego rodzaju działalności, w tym m.in. bycia przedsiębiorcą 
w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Moż-
na zatem przyjąć, że pracującym na własny rachunek, w świetle ustawy o sys-
temie ubezpieczeń społecznych, jest osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą 
działalność gospodarczą, bez względu na to, czy jest pracodawcą w rozumieniu 
Kodeksu pracy10, czy też nie. 

8 Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.
9 Tekst jedn. Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572.
10 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502.

https://sip-1lex-1pl-1czytelnia-2czasopism-2online.han3.lib.uni.lodz.pl/#/dokument/16832090#art(4)ust(1)pkt(11)
https://sip-1lex-1pl-1czytelnia-2czasopism-2online.han3.lib.uni.lodz.pl/#/dokument/16794386
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3. Problem ryzyka socjalnego w pracy na własny rachunek

Jeśli mówimy o kwestii prawa do ochrony ubezpieczeniowej pracującego 
na własny rachunek, nie sposób pominąć zagadnień dotyczących istoty ryzyka 
socjalnego, które jest nieodłącznym elementem konstrukcji ubezpieczeń spo-
łecznych. Według I. Jędrasik-Jankowskiej, ryzyko socjalne, nazywane niekiedy 
ubezpieczeniowym, to zagrożenie (niebezpieczeństwo) wystąpienia zdarzenia 
określanego jako utrata lub ograniczenie zdolności do pracy11. Można więc rzecz, 
że ryzyko socjalne  stanowi o zagrożeniu wystąpienia niezdolności do pracy12. 
Samo pojęcie „niezdolność do pracy”, mimo tego, że jest terminem zdefinio-
wanym, powoduje wiele problemów natury interpretacyjnej. Wynika to przede 
wszystkim z faktu, że doprecyzowujące je określenie „praca” oznacza m.in. 
zespół czynności podejmowanych w celu osiągnięcia określonego celu gospo-
darczego, a więc np. przychodu. A zatem może ono dotyczyć zarówno stosunku 
pracy, jak i innego stosunku prawnego na podstawie którego osiągany jest przy-
chód. W związku z tym przyjmuje się, że ochrona na wypadek ziszczenia się 
ryzyka socjalnego (ubezpieczeniowego) odnosi się do zatrudnienia oraz każdej 
innej działalności zarobkowej (dochodowej)13. Można zatem dojść do wniosku, 
iż ryzyko ubezpieczeniowe odnosi się do możliwości osiągania dochodu dzięki 
własnej aktywności, czyli do podmiotów objętych obowiązkowym ubezpiecze-
niem społecznym. Wyłączenie podejmowania aktywności zarobkowej polega 
m.in. na pojawieniu się takich zdarzeń, jak: choroba (naruszenie sprawności 
organizmu, kalectwo, inwalidztwo), utrata sił związana z wiekiem, urodzenie 
dziecka, pełnienie ról rodzicielskich, konieczność sprawowania opieki nad 
członkiem rodziny, uszczerbek na zdrowiu, a także utrata żywiciela14. Należy 
jednak stwierdzić, że nie każda aktywność, która przynosi zarobek (dochód) 
obarczona jest ryzykiem socjalnym. Ważnym w tym przypadku jest charakter 
i cel konkretnej aktywności zarobkowej. Z ryzykiem ubezpieczeniowym mamy 
do czynienia niewątpliwie wtedy, gdy aktywność ta wykazuje cechy pewnej 
stałości oraz takiej stałości działania wymaga, jest tym samym czasochłonna, 
angażując sporą część czasu jednostki, a także pełni funkcję alimentacyjną, nie 
zmierza wyłącznie do pomnażania majątku. W związku z tym, z całą pewnością 
należy odróżnić ryzyko socjalne od ryzyka ekonomicznego, które w tym przy-
padku odnosi się wyłącznie do efektów ekonomicznych podjętych działań. Zda-
niem M. Zielenieckiego, budzi wątpliwości fakt rozszerzenia zakresu ubezpie-

11 I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 
2014, s. 106.
12 M. Wałachowska, Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, Lex 2015, s. 29.
13 J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006, s. 13; U. Jackowiak, Kilka uwag 
o ryzyku starości w prawie zabezpieczenia społecznego [w:] Ryzyko starości – problemy zabezpie-
czenia, U. Jackowiak, L. Abramowicz (red.), Kraków 2007, s. 14.
14 I. Jędrasik-Jankowska, op. cit., s. 107 i n.
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czeń społecznych na członków zarządu spółek prawa handlowego, których więź 
ze spółką ma charakter wyłącznie korporacyjny i nie polega ani na pozostawaniu 
w stosunku pracy, ani na zarządzaniu spółką w ramach cywilnoprawnego kon-
traktu menedżerskiego, przy czym otrzymują oni wynagrodzenie lub uczestniczą 
w podzial zysku spółki15. Takie rozwiązanie, według tego autora, jest niezgodne 
z zasadami systemu ubezpieczeń społecznych.  Nie ulega wątpliwości, że ryzy-
ko socjalne to zagrożenie utraty zdolności do zatrudnienia. Przy czym termin 
„zatrudnienie” należy rozpatrywać poprzez funkcję jaką pełni wynagrodzenie 
(dochód). Społecznym celem wynagrodzenia (płacy) jest dostarczanie stałego 
dochodu będącego podstawą utrzymania i zaspokajania potrzeb życiowych za-
trudnionych i ich rodzin16. W związku z tym można dojść do wniosku, że cechy 
zatrudnienia, które łączą się niewątpliwie ze społeczną funkcją wynagrodzenia 
(płacy) dotyczą zasadniczo stosunku pracy. Jednak niewątpliwie można to także 
odnieść do umów cywilnoprawnych oraz do samozatrudnienia, które ze wzglę-
du na obecną faktyczną rolę społeczno-gospodarczą17, wpisują się w ustawowy 
zwrot „zatrudnienie lub inna praca zarobkowa”18. Wynika z tego, że termin „za-
trudnienie” dotyczy pracy wykonywanej w warunkach właściwych dla stosun-
ku pracy lub zbliżonych. A. Sobczyk uważa, że o tych warunkach przesądzają 
określone cechy, takie jak: osobiste świadczenie na rzecz jednego podmiotu 
pracy o charakterze ciągłym lub powtarzającym się, zajmującej najwięcej czasu 
i tym samym stanowiącej podstawowe źródło utrzymania19. Samozatrudnienie 
zależne, które definiuje jako świadczenie pracy w charakterze ciągłym lub po-
wtarzającym się, na rzecz głównie jednego lub kilku (mniejszych) podmiotów 
zamawiających, przez osoby fizyczne prowadzące na własną odpowiedzialność 
i ryzyko działalność gospodarczą w charakterze przedsiębiorcy, bez możliwości 
zatrudniania pracowników lub korzystania z cudzej pracy na podstawie umów 
cywilnoprawnych (osobiste świadczenie pracy), będzie, w moim przekonaniu, 
wypełniało pojęcie wykonywania pracy w warunkach zbliżonych do stosunków 
pracy. W związku z tym, samozatrudnienie zależne, które charakteryzuje się po-
wyższymi cechami, zakwalifikuję się do pojęcia „zatrudnienie”, co tym samym 

15 M. Zieleniecki, Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego [w:] Kucharczyk-Rok Ł., 
Rawski O., Żołna A. (red.) Ubezpieczenie społeczne – dawniej i dziś. W 80-lecie uchwalenia 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym, Wrocław 2013, s. 51.
16 Zob. Standardy wyznaczone przez Konwencję nr 131 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
z dnia 22 czerwca 1970 r. dotyczącą ustalenia płac minimalnych, zwłaszcza w odniesieniu do kra-
jów rozwijających się, nieratyfikowaną przez Polskę.
17 M. Gersdorf, Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013, s. 33–34.
18 Zob.  ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst 
jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415; ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 114; ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1228.
19 A. Sobczyk, Wynagrodzenie minimalne zleceniobiorców, [w:] „Praca i Zabezpieczenie Społecz-
ne”, nr 8/2012, s. 4–5.
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pozwoli na stwierdzenie, że w przypadku samozatrudnienia, przynajmniej tego 
zależnego, mamy niewątpliwie do czynienia z występowaniem ryzyka socjal-
nego. Nasuwa się zatem pytanie, czy np. u przedsiębiorcy, który jest ekono-
micznie niezależny (świadczy pracę lub usługi na rzecz wielu podmiotów) oraz 
zatrudnia pracowników, możemy mówić o występowaniu ryzyka socjalnego? 
Moim zdaniem, wydaje się to wątpliwe, zważywszy na charakter i cechy takiej 
działalności. Z drugiej jednak strony, należy wziąć pod uwagę to, że partycy-
pują oni w systemie ubezpieczeń społecznych poprzez systematyczne opłacanie 
składek na to ubezpieczenie.

4. Obowiązek oraz podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 
pracującego na własny rachunek

Ważną cechą ubezpieczenia społecznego jest stosowanie zasady solidarno-
ści społecznej wyrażającej się w partycypacji wielu grup zawodowych w sys-
temie ubezpieczeń społecznych, w celu redystrybucji środków od silniejszy 
i bogatszych, do słabszych i biedniejszych grup społeczeństwa. Moim zdaniem, 
istnieją rzeczywiste powody, aby osoby utrzymujące się dzięki własnemu ka-
pitałowi, profesjonalizmowi oraz pracy innych partycypowały w tworzeniu 
funduszu publicznego służącego redystrybucji środków20. Należy także zazna-
czyć to, że uczestniczenie przez samozatrudnionych w systemie ubezpieczenia 
społecznego, nie polega tylko i wyłącznie na obowiązku uiszczania składek 
na rzecz odpowiedniego funduszu, ale także uzyskują oni prawo do ochrony 
w przypadku zaistnienia niekorzystnych  zdarzeń losowych.

Osoby pracujące na własny rachunek odpowiadają same za swoje bezpie-
czeństwo socjalne21. Samodzielna odpowiedzialność w tym zakresie przejawia 
się przede wszystkim w wypełnianiu wielu obowiązków o charakterze publicz-
noprawnym, które wynikają głównie z przepisów prawa ubezpieczeń społecz-
nych. Wiodącą rolę w tym zakresie odgrywa, wspomniana już wcześniej, usta-
wa o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, 
osoby fizyczne prowadzące na terenie RP pozarolniczą działalność podlegają 
obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Wśród tych osób 
są niewątpliwie samozatrudnieni, o czym świadczy pkt 1 i 3 wyżej wymienio-
nego artykułu, który za takie osoby uznaje prowadzące pozarolniczą działal-
ność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów 
szczególnych, oraz przedstawicieli tzw. „wolnych zawodów”. W związku z tym, 
jeśli do grona samozatrudnionych zaliczymy przede wszystkim osoby fizyczne 
świadczące usługi w ramach działalności gospodarczej, oraz osoby wykonujące 

20 W. Muszalski, Prawo socjalne, Warszawa 2007, s. 97.
21 T. Duraj, Perspektywa pracy na własny rachunek, [w:] E. Kryńska (red.), Praca na własny 
rachunek – determinanty i implikacje, Warszawa 2007, s. 39.
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wolny zawód, to one również są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem eme-
rytalnym i rentowym22. 

Oprócz podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowe-
mu, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym także samoza-
trudniony, na mocy art. 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych23, jest zobligowany do przystąpienia 
do ubezpieczenia wypadkowego oraz zdrowotnego. Jedynym rodzajem ubez-
pieczenia, do którego nie wszyscy prowadzący pozarolniczą działalność gospo-
darczą są prawnie zobowiązani – w przeciwieństwie do osób znajdujących się 
w stosunku pracy, jest ubezpieczenie chorobowe (art. 11 ust 1 ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych). Należy jednak stwierdzić, że zgodnie z art. 11 
ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba wykonująca pracę 
w ramach prowadzonej przez siebie działalności pozarolniczej, może do nie-
go dobrowolnie przystąpić na podstawie odpowiedniego wniosku. Nie dotyczy 
to jednak m.in. przedsiębiorców oraz przedstawicieli wolnych zawodów, którzy 
są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym. W związku z tym, jeśli 
do kręgu samozatrudnionych zaliczymy głównie przedsiębiorców, prowadzą-
cych na własny rachunek działalność gospodarczą, na mocy przepisów ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoby wykonujące pracę w ramach 
wolnego zawodu, to mamy do czynienia z obowiązkiem opłacania przez nich 
składek na ubezpieczenie chorobowe. 

Tak jak wyżej wspomniałem, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypad-
kowe oraz zdrowotne jest obowiązkowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą 
działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 13 ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych, obowiązek ten powstaje od pierwszego dnia rozpoczęcia wykonywa-
nia działalności gospodarczej i trwa do jej zaprzestania. Na podstawie art. 36 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, prowadzący pozarolniczą działal-
ność gospodarczą ma 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
na jej zgłoszenie do odpowiedniego organu.

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pod-
stawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe dla osób prowa-
dzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, 
nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w po-
przednim kwartale (w 2016 r. jest to kwota 2433 zł)24. Ustawodawca chcąc 
zachęcić do otwarcia i prowadzenia własnej pozarolniczej działalności gospo-
darczej w Polsce, zdecydował się w 2005 r. na wprowadzenie nowelizacji do 

22 Tak: Z. Kubot (2000, s. 17–18); Ł. Pisarczyk (2003, s. 145); M. Bednarek (2004).
23 Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm. 
24 Przeciętne wynagrodzenie za 2015 r. wyniosło 4055 zł, http://www.zus.pl/default.asp?p=1-
&id=24 (dostęp: 7.10.2016). 

http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=24
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=24
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ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych25, która pozwoliła zmniejszyć ob-
ciążenia wynikające z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Udogodnie-
nie polega na tym, że zgodnie z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych, prowadzący działalność gospodarczą, w okresie pierwszych 24 miesięcy 
kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, 
może płacić składki na ubezpieczenie społeczne od kwoty nie niższej niż 30% 
minimalnego wynagrodzenia (2016 r. – 555 zł)26. W celu ograniczenia wystę-
powania pozornego samozatrudnienia, ustawodawca wyłączył możliwość ob-
niżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 
prowadzącemu pozarolniczą działalność gospodarczą, który wykonuje działal-
ność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem 
rozpoczęcia tej działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym 
realizował on w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wyko-
nywanej działalności gospodarczej. Pracujący na własny rachunek, chcąc sko-
rzystać z możliwości obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe, zagwarantowanej w art. 18a ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych, nie może także w okresie 60 miesięcy przed rozpoczęciem 
wykonywania działalności gospodarczej prowadzić pozarolniczej działalności 
gospodarczej27. Składki na ubezpieczenia od preferencyjnej podstawy wymiaru 
mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność na podsta-
wie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, 
w tym wspólnicy spółki cywilnej. 

Powyższy wywód odnosi się do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. 
Jeżeli natomiast chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, tutaj nie ma możliwości 
skorzystania z preferencyjnych zasad dotyczących nowo otwartej działalności 
gospodarczej. W związku z tym, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 
9% podstawy wymiaru składki, która zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi zade-
klarowaną kwotę, nie niższą jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia 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 (w 2016 r. jest to 3210,60 zł – 9% to 288,95 zł)28.

25 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz nie-
których innych ustaw, Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1248 ze zm.
26 Minimalne wynagrodzenie w 2016 r. wynosiło 1850 zł brutto, http://www.zus.pl/default.asp?-
p=1&id=24 (dostęp: 7.10.2016).
27 Art. 18a ust 2 pkt 1–2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
28 Min. podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne od 01.01.2016 r. do 
31.12.2016 r. wynosi: 3210,60 zł, ponieważ w IV kw. 2015 r. przeciętne mies. wynagrodzenie, 
włącznie z wypłatami z zysku wynosiło 4280,80 zł, http://www.wskazniki.pl (dostęp: 7.10.2016).

http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=24
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=24
http://www.wskazniki.pl/?doc_id=216868&iid=4636
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 Podsumowując należy stwierdzić, że w praktyce może się okazać, 
iż osoba prowadząca pozarolniczą działalność poniesie mniejsze obciąża-
nia z tytułu ubezpieczeń społecznych, niż osoba pracująca w ramach stosun-
ku pracy. Należy jednak pamiętać, że po pierwsze, osoba fizyczna prowadzą-
ca pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązana do samodzielnego 
opłacania składek na ubezpieczenie społeczne29, po drugie, taki przedsiębior-
ca ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, bez względu 
na to czy osiągnie dochód, czy nie. W takim przypadku, korzystnym wydaje 
się być art. 36a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, z którego wy-
nika, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, zawieszeniu ulega 
także obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Trzeba także 
zaznaczyć, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą może 
odliczyć sobie zapłacone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wy-
padkowe i chorobowe od dochodu, poprzez włączenie ich w poczet kosztów 
uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej30. Takie 
rozwiązanie możemy niewątpliwe zaliczyć, tak jak w przypadku możliwości 
obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, do udogod-
nień, z których może skorzystać jedynie osoba prowadząca działalność gospo-
darczą. 

5. Kwestia zbiegu tytułów ubezpieczenia

Tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo często zdarza się, szczególnie 
w przypadku prowadzących działalność gospodarczą, że ta sama osoba osiąga 
przychód na podstawie różnych form prawnych (np. umowa o pracę, zlecenie, 
umowa o świadczenie usług) u dwóch lub więcej podmiotów. Taka sytuacja 
powoduje tzw. zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego. Zbieg obowiązku 
ubezpieczenia dotyczy ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowe-
go. Te ubezpieczone ryzyka mają bowiem charakter „ogólny”, tj. niezależny 
od konkretnego tytułu do ubezpieczenia. Ubezpieczonemu wystarczy zatem 
posiadanie jednego tytułu do ubezpieczenia, aby dane ryzyko było chronio-
ne31. Ogólnie można przyjąć, że w razie jednoczesnego spełnienia warunków 
podlegania obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu z kilku tytułów, o tytu-
łach do tego ubezpieczenia przesądza ustawa, nie dając w zasadzie możliwo-
ści wyboru32. W przypadku występowania zbiegu tytułów do ubezpieczenia, 
obowiązuje zasada obowiązkowego podlegania z kilku tytułów ubezpieczeniu 

29 T. Duraj, op. cit., s. 40.
30 A. Wesołowska, Ograniczenia prawne samozatrudnienia, „Prawo Przedsiębiorcy”, nr 43/2006, 
s. 46.
31 I. Jędrasik-Jankowska, op. cit., s. 99.
32 T. Bińczycka-Majewska, Kumulacja i rozłączność tytułów ubezpieczenia społecznego, [w:] 
„Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 1/2007, s. 16.
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społecznemu, czyli tzw. zasada wielości tytułów ubezpieczenia społecznego. 
Zdaniem T. Bińczyckiej-Majewskiej, na gruncie przepisów dotyczących ubez-
pieczenia emerytalnego i rentowego, można wyodrębnić trzy grupy ubezpie-
czonych ze względu na prowadzoną przez nich działalność33. Według tej autor-
ki, do pierwszej należy stosować zasadę obowiązkowej kumulacji wszystkich 
zbiegających się tytułów (tytuły z bezwzględnym pierwszeństwem), do drugiej 
grupy należy stosować zasadę pierwszeństwa tytułu w czasie, zaś trzecia grupa 
to tzw. tytuły ze względnym pierwszeństwem.

Do pierwszej grupy należą ubezpieczeni wymienieni w art. 9 ust. 1 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych. W tej grupie ubezpieczonych, ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe zawsze mają charakter obowiązkowy. Oznacza to, 
że osoba, która jednocześnie pozostaje np. w dwóch stosunkach pracy, podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z obu tych stosunków. Jeśli wy-
nagrodzenie pracownika jest niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia34, 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają oni obowiązkowo z in-
nych tytułów niż wskazanych w ust. 1 – te mają bowiem zawsze charakter obo-
wiązkowy. Gdy więc podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
pracownika jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia i jednocześnie 
osoba ta ma inny tytuł do ubezpieczeń, np. prowadzi działalność gospodarczą, 
to obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega z obu tych 
tytułów. Ta sama zasada dotyczy wykonywanej równocześnie umowy zlecenia. 
A zatem, gdy to wynagrodzenie jest równe co najmniej minimalnemu, a tak 
musi być, gdy pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, 
to z innych tytułów ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla niego dobrowol-
ne. Problem może dotyczyć sytuacji, w której pracownik nie otrzyma wynagro-
dzenia, lub pomimo świadczenia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, nie 
uzyska kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ta kwestia została rozstrzygnięta 
przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 lutego 2013 r.35, który moim zdaniem 
słusznie uznał, że termin „podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe”, użyty w art. 9 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych, należy rozumieć jako wynagrodzenie za pracę wynikające z treści stosun-
ku pracy, a nie jako przychód zdefiniowany w art. 4 pkt 9 tej ustawy. W związku 
z tym, podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe bę-
dzie kwota uzgodnionego w umowie wynagrodzenia, lub jeśli strony nie ustali-
ły tej kwestii w umowie, kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przy-
padku, gdy podstawa wymiaru składek z tytułów wymienionych w ust. 1 jest 
niższa od minimalnego wynagrodzenia i jednocześnie osoby te mają inne tytuły 
do ubezpieczeń, to obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym 

33 Ibidem, s. 16.
34 Także wtedy, gdy pracownik pracuję w niepełnym wymiarze czasu pracy.
35  Wyrok SN z dnia 4 lutego 2013 r., I UK 484/12, OSNP 2013, nr 23-24, poz. 282.
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podlegają z jednego z tych tytułów. Należy zatem dojść do wniosku, że jeśli 
ubezpieczony jest pracownikiem, który osiąga wynagrodzenie w wymiarze nie 
niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę, i prowadzi działalność gospo-
darczą, to obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym jako pracownik. 
A zatem ubezpieczenie społeczne, z tytułu prowadzenia działalności będzie 
miało charakter dobrowolny. 

Do drugiej grupy należą ubezpieczeni wskazani w art. 9 ust. 2 ustawy o sys-
temie ubezpieczeń społecznych. Wśród nich są osoby prowadzące pozarolniczą 
działalność gospodarczą. Zbieg tytułów w tej grupie ubezpieczonych jest roz-
wiązywany według zasady obowiązkowego pierwszeństwa z tytułu, który po-
wstał najwcześniej, czyli mamy do czynienia z tzw. zasadą pierwszeństwa tytu-
łu w czasie. W związku z tym, jeśli ubezpieczony osiąga przychód na podstawie 
wymienionej w art. 9 ust. 2, to jest objęty obowiązkowo ubezpieczeniami z tego 
tytułu, który powstał najwcześniej. Może on jednak dobrowolnie, na swój wnio-
sek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, 
wszystkich lub wybranych tytułów, bądź zmienić tytuł ubezpieczeń. Prawa wy-
boru nie ma jednak osoba duchowna, gdy jednocześnie prowadzi pozarolniczą 
działalność. Wówczas obowiązkowo podlega ubezpieczeniom z działalności, 
a ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu bycia osobą duchowną są dla 
niej dobrowolne. Z punktu widzenia pracującego na własny rachunek, istotny 
wydaje się art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w któ-
rym została wprowadzona zasada dotycząca ustalenia tytułu do obowiązko-
wych ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tą zasadą, prowadzący pozarolniczą 
działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 
(przedsiębiorca), w przypadku jednakowego wykonywania usług na podsta-
wie umowy zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym z działalności gospodarczej. A zatem umowa zlecenia może zostać 
wybrana jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych 
tylko wtedy, gdy podstawa wymiaru składek z tej umowy jest w danym miesią-
cu równa co najmniej obowiązującej tę osobę minimalnej podstawy wymiaru 
składek. W przypadku jednakowego wykonywania usług na podstawie umo-
wy zlecenia i prowadzenia działalności gospodarczej, możemy wyróżnić dwie 
sytuacje36. W pierwszej, mamy do czynienia z umową zlecenia wykonywaną 
w ramach działalności gospodarczej, tzn. przedmiot prowadzonej działalności 
jest taki sam, jak przedmiot wykonywanej umowy zlecenia i dla celów podat-
kowych przychód z umowy jest traktowany jako przychód z działalności. W ta-
kim przypadku, umowa zlecenia nie będzie traktowana jako odrębny tytuł do 
ubezpieczenia, w związku z tym nie powstanie obowiązek uiszczania składek 
na ubezpieczenia społeczne z tytułu tej umowy. W drugiej sytuacji, w której 

36 A. Radzisław, Art. 9 [Zbieg tytułów ubezpieczeń], [w:] J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa 
o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Lex 2015, s. 115.
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umowa zlecenia wykonywana jest niejako „obok” prowadzenia działalności go-
spodarczej, tzn. przedmiot umowy zlecenia jest inny niż przedmiot prowadzo-
nej działalności gospodarczej i w zakresie podatkowym jest to odrębne źródło 
przychodów, będziemy mieli do czynienia ze zbiegiem, gdzie umowa zlecenia 
będzie stanowiła odrębny tytuł do ubezpieczenia. Umowa zlecenia może zo-
stać wybrana jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń tylko wówczas, gdy 
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia jest 
równa co najmniej minimalnej podstawie, jaka tę osobę obowiązuje z działal-
ności. Gdy podstawa ta jest niższa, istnieje obowiązek ubezpieczeń z działal-
ności, a z umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne. 
Obowiązkowa jest natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ta zasada 
ma także zastosowanie do osoby, która ma ustalone prawo do renty z tytułu nie-
zdolności do pracy i jednocześnie wykonuje działalność gospodarczą oraz reali-
zuje umowę zlecenia. Zleceniobiorca, który równocześnie prowadzi działalność 
gospodarczą może więc, jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń, wybrać 
umowę zlecenia, gdy z umowy zlecenia uzyskuje wynagrodzenie równe co naj-
mniej obowiązującej go minimalnej podstawie wymiaru składek z działalności 
gospodarczej. Z literalnego brzmienia przepisu wynika, że znaczenie ma nie 
wysokość wynagrodzenia należnego, ale kwota faktycznie wypłacona w danym 
miesiącu. Orzecznictwo sądowe, tak jak wyżej wspomniałem, kładzie nacisk na 
wynagrodzenie należne. W wyroku z dnia 2 sierpnia 2012 r.37, Sąd Najwyższy 
uznał, że w przypadku zbiegu obowiązku ubezpieczenia społecznego z umowy 
zlecenia i prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczony jest uprawnio-
ny do wyboru umowy zlecenia jako tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń, 
jeżeli tzw. wartość umowy zlecenia (to jest uzgodnione wynagrodzenie stano-
wiące podstawę wymiaru składek), nie jest niższa od obowiązującej tę osobę 
najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą 
działalność. Ograniczenia w zakresie wyboru tytułu do ubezpieczeń dotyczą 
wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepi-
sów ustawy o działalności gospodarczej (w tym wspólników spółek cywilnych) 
lub innych przepisów szczególnych. Prawo wyboru tytułu do ubezpieczeń, bez 
względu na wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego z umowy zlecenia, mają 
więc inne osoby prowadzące pozarolniczą działalność, m.in. osoby prowadzące 
działalność w ramach spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz jednooso-
bowy wspólnik spółki z o.o. Ciekawie wygląda także kwestia związana z osoba-
mi pozostającymi w stosunku służby, w sytuacji kiedy prowadzą pozarolniczą 
działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych, osoba pozostająca w stosunku służby, która prowadzi działalność 
gospodarczą, nie będzie z tego tytułu podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu 
społecznemu, lecz może do niego przystąpić na zasadzie dobrowolności.

37 Wyrok SN z dnia 2 sierpnia 2012 II UK 31/12, OSNP 2013, nr 17–18, poz. 212.
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Podsumowując, należy stwierdzić, że osoba prowadząca pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą, która osiąga dochód w ramach różnych form prawnych 
i w przypadku której występuje zbieg do ubezpieczenia społecznego, jest zobo-
wiązana do opłacania obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego 
z różnych tytułów do ubezpieczenia. Powyższy wywód przesądza, z których 
tytułów ubezpieczony opłaca obowiązkowo składkę, a z których może to zro-
bić dobrowolnie. Ważne jest natomiast to, że za podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenie społeczne trzeba brać pod uwagę wynagrodzenie należne (okre-
ślone w umowie), a nie wynagrodzenie faktycznie wypłacone.  

6. Podsumowanie

Niewątpliwie osoby pracujące na własny rachunek, które wykonują swoje 
usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, ulegają 
ryzykom związanym z niebezpieczeństwem wystąpienia zdarzenia określane-
go jako utrata lub ograniczenie zdolności do pracy.  W związku z tym osoby 
te zostały włączone do systemu ubezpieczeń społecznych. Można się natomiast 
zastanowić, czy ich partycypacja w tym systemie jest wystarczająca. Przypo-
mnę, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą płacą skład-
ki od kwoty zadeklarowanej, nie niższej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia 
za pracę. Osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, zarabiające wyna-
grodzenie przynajmniej w wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę, od-
prowadzają dużo wyższe składki. Należałoby się zatem zastanowić, czy osoby 
prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, nie powinni płacić składek 
od wysokości co najmniej przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W ramach po-
stulatów de lege ferenda, można byłoby także w przyszłości zastanowić się nad 
kwestią stworzenia odrębnej definicji samozatrudnionego zależnego, w celu 
uszczelnienia systemu ubezpieczeń społecznych. Niestety w praktyce, bardzo 
często zdarza się, że pracodawcy, w celu obniżenia kosztów pracy, oferują swo-
im pracownikom pracę na zasadzie prowadzenia działalności gospodarczej. 
Uważam, że jeśli poprzez nową regulację, udałoby się uszczelnić system ubez-
pieczeń społecznych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, to po 
prostu pracownikom nie opłacałoby się przechodzić na tzw. samozatrudnienie. 
Z drugiej jednak strony, może to niekorzystnie oddziaływać na zakładanie no-
wych firm. 
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Wypadek w drodze do pracy lub z pracy 
a wypadek przy pracy na gruncie prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych

1. Ewolucja regulacji prawnej

Pierwotnie wypadek podczas wykonywania pracy i odbywania drogi 
do pracy był tak samo kwalifikowany jako wypadek w zatrudnieniu. Rozróżnie-
nie tych dwóch okoliczności zostało wprowadzone ustawą z 23 stycznia 1968 r. 
o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy2, 

kiedy to wypadek podczas wykonywania pracy w uspołecznionych zakładach 
pracy był traktowany jako wypadek przy pracy, a wypadek podczas wykonywa-
nia pracy w nieuspołecznionych zakładach pracy i odbywanie drogi do pracy 
podlegało pod wypadek w zatrudnieniu. Tzw. wypadkom w zatrudnieniu, zgod-
nie z cytowaną ustawą, ulegali pracownicy nieuspołecznionych zakładów pracy 
w takich samych okolicznościach, w jakich pracownicy uspołecznionych za-
kładów pracy ulegali wypadkom przy pracy, a także pracownicy obu rodzajów 
zakładów pracy w czasie odbywania drogi do pracy lub z pracy3.

Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych4 nie dokonywała już rozróżnienia na uspołecznio-
ne i nieuspołecznione zakłady pracy. Na mocy tej ustawy został wprowadzony 
podział na wypadek przy pracy i wypadek w drodze do pracy, niemniej jednak 
ochrona w obu tych przypadkach była taka sama. Odrębne ubezpieczenie wy-
padkowe zostało wprowadzone ustawą z dnia 13 października 1998 r. o syste-
mie  ubezpieczeń społecznych5, natomiast wypadek w drodze do pracy i z pracy 
nadal regulowała ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa.

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecz-
nych wypadek w drodze do pracy lub z pracy oraz wypadek przy pracy trakto-
wane są jako dwa różne zdarzenia i podlegają pod dwa odrębne akty prawne. 
Pierwszy z nich normuje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa6, 

1 Doktorantka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy.
2 Dz.U. z 1968 r. Nr 3, poz. 8 ze zm.
3 I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 
2016, s. 305.
4 Tekst jedn. Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144.
5 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 121.
6 Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 159, dalej jako: u.ś.p.u.s.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-018-1.05
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natomiast wypadek przy pracy regulowany jest ustawą z dnia 30 października 
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych7.

2. Pojęcie wypadku w drodze do pracy i z pracy oraz wypadku przy pracy

Cechy wypadku przy pracy odróżniają ten wypadek od wypadku w drodze 
do pracy lub z pracy. Biorąc pod uwagę powiązania z pracą, oba te zdarzenia 
spełniają kryteria, natomiast samo określenie „wypadek przy pracy” odnosi się 
bezpośrednio do miejsca i czasu, w jakim daną pracę się wykonuje, a nie wiąże 
się z czasem na dojazd do niej i powrót z niej.

Przepis art. 3 ust. 5 u.ś.p.u.s. reguluje definicję wypadku w drodze do pra-
cy lub z pracy. Zgodnie z nią, jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną 
zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania pracy. 
O nagłości zdarzenia można mówić, gdy zdarzenie to wystąpi w czasie pokony-
wania drogi do lub z pracy ubezpieczonego. Jeżeli wypadek jest następstwem 
działania czynników zewnętrznych, a nie wewnętrznych, to możemy przyjąć, 
że występuje przyczyna zewnętrzna. Nie jest jednak istotny związek przyczy-
ny z drogą, gdyż może to być jakakolwiek przyczyna zewnętrzna, np. napad 
na pracownika lub uderzenie pioruna. W związku miejscowym i czasowym 
przyczyna zewnętrzna powinna pozostawać jednak z drogą do pracy lub z pra-
cy8. Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 26 czerwca 1997 r. rozwiewa wątpli-
wości czym jest wypadek w drodze do pracy. Zgodnie z tym orzeczeniem, 
droga ta z domu do pracy nie powinna zostać przerwana, a jeżeli nawet zosta-
ła przerwana, to przerwa musi być życiowo uzasadniona i jej czas nie może 
przekraczać granic potrzeby. Ocena, czy przerwa jest życiowo uzasadniona, 
powinna być dokonywana w aspekcie niezbędnych potrzeb bytowych pracow-
nika, do jakich nie można zaliczyć podejmowania dodatkowego zatrudnienia. 
Skład sędziowski Sądu Apelacyjnego w wyroku z 13 kwietnia 2000 r. stwier-
dził, że robienie zakupów w drodze z pracy do domu jest czynnością życiowo 
uzasadnioną, zwłaszcza, gdy sklep ten znajduje się między pracą a domem9. 
Z kolei Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 25 stycznia 1980 r. orzekł, że drogą 
do pracy jest również droga powtórnie odbywana w tym samym dniu przez 
pracownika z domu do pracy, po załatwieniu sprawy osobistej, jeśli w tym celu 
uzyskał on czasowe zwolnienie od pracy. Pracownik rozpoczyna drogę do pracy 
po przekroczeniu progu swego mieszkania, co w przypadku zamieszkiwania 
w budynku jednomieszkaniowym oznacza przekroczenie progu domu10.

7 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242, dalej jako: u.u.s.w.p.
8 M. Abramowski, Postępowanie powypadkowe, Warszawa 2010, s. 152–153.
9 Wyrok SA w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2000 r., III AUa 1142/99, OSA 2001/3/10.
10 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 1980 r., III URN 59/79, OSNC 1980/7-8/147.
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Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.u.s.w.p., 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 czyn-

ności lub poleceń przełożonych;
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 mię-

dzy siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikające-
go ze stosunku pracy.

Nagłe zdarzenie jest to zdarzenie gwałtowne i niespodziewane11. W wy-
roku Trybunału Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 września 1958 r. zostało 
rozszerzone pojęcie nagłości. Zgodnie z tym wyrokiem, działanie przyczyny 
zewnętrznej przez okres jednego dnia pracy nie odbiera zdarzeniu cechy na-
głości12. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 października 2006 r. orzekł, że do 
uznania zdarzenia za wypadek przy pracy nie jest wymagane, żeby wystąpiła 
jednocześnie przyczyna i skutek. Nagłość to czas trwania zdarzenia13. Przyczy-
na zewnętrzna jest to przyczyna, która leży poza organizmem pracownika14. 
Przyczyną zewnętrzną jest zdarzenie, które nie jest powiązane z tym co się dzie-
je w organizmie pracownika, lecz jest to nagłe zdarzenie, które nie jest zależne 
od samego pracownika i jego ewentualnej choroby. W uchwale z dnia 11 lutego 
1963 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że przyczyną zewnętrzną może być każdy 
czynnik zewnętrzny, który wywoła w istniejących warunkach szkodliwe skutki 
na pracowniku15.

„Związek z pracą” oznacza miejscowe i czasowe lub funkcjonalne powią-
zanie zdarzenia z wykonywaniem ubezpieczonej czynności (pracy)16. Czasem 
pracy jest czas ściśle ustalony między pracownikiem a pracodawcą, jednak Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 1980 r. stwierdził, że nie odbie-
ra zdarzeniu charakteru wypadku przy pracy fakt, że zdarzenie miało miejsce 
po normalnych godzinach pracy poszkodowanego pracownika, o ile w tym cza-
sie wykonywał on czynności w interesie zakładu pracy17. Samo stawienie się 
do pracy, czyli fizyczne przebywanie w zakładzie pracy, nie wyczerpuje treści 
obowiązku świadczenia pracy, w sytuacji, gdy pracownik nie jest przygotowany 

11 I. Jędrasik-Jankowska, op. cit., s. 322.
12 Wyrok Trybunału Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 września 1958 r., TR III 149/1958, 
OSPiKA 1960, poz. 64.
13 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2006 r., II UK 40/06, OSNP 2007/19-20/291.
14 M. Jachimowicz, Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Świadczenia ubezpieczeniowe i cy-
wilne, Warszawa 2013, s. 21.
15 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1963 r., III PO 15/62, OSNC 1963/10/215.
16 I. Jędrasik-Jankowska, op. cit., s. 331.
17 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1980 r., III PRN 43/80, Lex nr 14558.
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do jej wykonywania. Pozostawanie pracownika w gotowości do świadczenia 
pracy może być rozumiane jako świadczenie pracy, natomiast fizyczna obec-
ność w zakładzie pracy, samo przebywanie w nim, nie wyczerpuje przesłanek 
świadczenia pracy18. Z kolei w wyroku z dnia 31 stycznia 1973 r. Sąd Najwyższy 
uznał, że pracownik, który uległ wypadkowi w czasie urlopu wypoczynkowego 
nie jest pozbawiony prawa do świadczeń z ustawy wypadkowej w sytuacji, gdy 
wykonywał on pracę w prawdzie bez polecenia, ale w interesie zakładu pracy19.

Na równi z wypadkiem przy pracy, biorąc pod uwagę zakres uprawnień 
do świadczeń z u.u.s.w.p., traktowany jest wypadek, któremu pracownik uległ:
1) w czasie podróży służbowej,
2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organi-

zacje związkowe. 
Śmiertelnym wypadkiem przy pracy jest wypadek, w wyniku którego na-

stąpiła śmierć w okresie do 6 miesięcy od dnia wypadku. 
Art. 3 ust. 5 u.u.s.w.p. reguluje definicję ciężkiego wypadku przy pracy. Ta-

kim wypadkiem jest wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie 
ciała, utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodze-
nie ciała lub rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, jak 
również choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychicz-
na, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe istot-
ne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Przesłanki te, zgodnie z cytowanym 
artykułem, zaliczają się do ciężkiego wypadku przy pracy. Jeżeli w wyniku tego 
samego zdarzenia wypadkowi uległy co najmniej dwie osoby, taki wypadek 
przy pracy uważa się za wypadek zbiorowy. 

Wspólnym mianownikiem wypadku przy pracy oraz wypadku w drodze 
do pracy lub z pracy jest to, że oba te zdarzenia muszą posiadać cechę zdarze-
nia nagłego i być wywołane przyczyną zewnętrzną. Różnią się one zaś czasem 
i miejscem w jakim wypadki te występują. 

3. Świadczenia powypadkowe 

Świadczenia kompensacyjne w przypadku wypadku w drodze do pracy lub 
z pracy wypłacane są z ubezpieczenia chorobowego, po wykorzystaniu okresu 
wynagrodzenia za pracę za czas nieusprawiedliwionej nieobecności, natomiast 
świadczenia kompensacyjne w sytuacji, gdy ubezpieczony ulega wypadkowi 
przy pracy, wypłacane są z ubezpieczenia wypadkowego. Celem ubezpiecze-
nia chorobowego jest ochrona „ubezpieczonego przed skutkami niezdolności 

18 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2006 r., I UK 127/05, Lex nr 299138.
19 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1973 r., III URN 38/72, OSP 1973/7-8/143.
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do pracy z powodu zdarzeń losowych”20. Zgodnie z art. 2 u.ś.p.u.s., ubezpie-
czenie chorobowe obejmuje: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, 
zasiłek wyrównawczy oraz inne zasiłki przewidziane tą ustawą. Natomiast ce-
lem ubezpieczenia wypadkowego jest ochrona „wszystkich ubezpieczonych, 
którzy przy realizacji swojej aktywności zawodowej narażeni są na doznanie 
szkody na zdrowiu pozostającej w związku przyczynowym z tą aktywnością, 
przed skutkami trwałej albo czasowej niezdolności do pracy oraz zmniejszo-
nej sprawności do pracy, będącej następstwem wypadku przy pracy, wypadku 
zrównanego z wypadkiem przy pracy i choroby zawodowej”. Ubezpieczenie 
wypadkowe chroni również „uprawnione podmioty przed ekonomicznymi skut-
kami utraty żywiciela”21.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy22 reguluje kwestię wy-
nagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności wskutek wypadku w dro-
dze do pracy lub z pracy. Zgodnie z art. 92 § 1 i 2 k.p., za czas niezdolności 
do pracy spowodowanej wyżej wymienioną przesłanką trwającą łącznie 33 
w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. 
rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracow-
nik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. W sytuacji wypadku w drodze 
do pracy lub z pracy, ubezpieczonemu przysługuje prawo do zasiłku choro-
bowego od pierwszego dnia ubezpieczenia, czyli zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 2 
u.ś.p.u.s., wypadek w drodze do pracy lub z pracy wykluczony jest z tzw. okresu 
wyczekiwania, który wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobo-
wego – w przypadku, gdy podlega się obowiązkowo temu ubezpieczeniu, na-
tomiast 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – w sytuacji, gdy 
jest to ubezpieczenie dobrowolne. Zastosowanie do wszystkich pracodawców 
sektora publicznego i prywatnego ma zasada, że niezdolność do pracy przez 
pierwsze 33 (14) dni w roku jest ryzykiem pracodawcy. Dłużej niż 33 (14) dni 
trwająca niezdolność do pracy jest ryzykiem instytucji ubezpieczeniowej – Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych, przy czym „suma tego ryzyka” zamyka się 
w tzw. okresie zasiłkowym, jest to czas, przez jaki pracownikowi przysługuje 
prawo do świadczenia pieniężnego w okresie niezdolności do pracy23. Zatem 
zasiłek chorobowy w związku z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy 
przysługuje ubezpieczonemu nie dłużej niż przez 182 dni i do tego okresu wli-
cza się niezdolność do pracy, w czasie której pracownik pobierał wynagrodze-
nie na podstawie art. 92 § 1 i 2 k.p. Zasiłek chorobowy w związku z wypadkiem 
w drodze do pracy lub z pracy wypłacany jest w wysokości 100% podstawy 
wymiaru zasiłku (art. 11 ust. 2 pkt 3 u.ś.p.u.s.). 

20 G. Szybulska-Walczak, Ubezpieczenia społeczne, Warszawa 2015, s. 79.
21 Ibidem, s. 93
22 Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.
23 I. Jędrasik-Jankowska, op. cit., s. 219.
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Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego również przysługuje 
od pierwszego dnia ubezpieczenia, jest on jak w przypadku zasiłku chorobo-
wego z ubezpieczenia chorobowego, wykluczony z tzw. okresu wyczekiwania. 
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje w wysokości 
100% podstawy wymiaru. Okres pobierania zasiłku chorobowego z ubezpie-
czenia wypadkowego jest taki sam, jak w przypadku zasiłku chorobowego 
z ubezpieczenia chorobowego i wynosi 182 dni. 

Po wykorzystaniu okresu zasiłku chorobowego w sytuacji wypadku w dro-
dze do pracy lub z pracy, ubezpieczonemu przysługuje świadczenie rehabilita-
cyjne. Art. 18 ust. 1 u.ś.p.u.s. stanowi, że świadczenie rehabilitacyjne należy się 
ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal nie-
zdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie 
zdolności do pracy. Ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjne-
go przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Ustawodawca w art. 18 ust. 2 
u.ś.p.u.s. reguluje tę kwestię zaznaczając, że świadczenie rehabilitacyjne przy-
sługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, a okres 
12 miesięcy jest maksymalnym czasem przez jaki ubezpieczony może otrzy-
mywać świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to w przypadku wypadku 
w drodze do pracy lub z pracy przysługuje w wysokości 90% podstawy zasiłku 
chorobowego przez okres pierwszych 3 miesięcy, a 75% podstawy za pozostały 
okres.

Po wykorzystaniu okresu zasiłku chorobowego w przypadku wypadku przy 
pracy ubezpieczonemu również przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. Róż-
nica między świadczeniem rehabilitacyjnym w związku z wypadkiem w drodze 
do pracy lub z pracy a świadczeniem rehabilitacyjnym w związku z wypadkiem 
przy pracy, polega na wysokości podstawy wymiaru świadczenia. W sytuacji 
wypadku przy pracy, pracownikowi przysługuje przez cały okres pobierania 
tego świadczenia 100% podstawy wymiaru.

Zasiłek wyrównawczy przysługuje pracownikowi w związku z wypadkiem 
w drodze do pracy lub z pracy, który ma zmniejszoną sprawność do pracy, ale 
nie został uznany za osobę niezdolną do pracy. Pobieranie renty z tytułu nie-
zdolności do pracy wyklucza stwierdzenie zmniejszonej sprawności do pracy. 
Zasiłek wyrównawczy przysługuje wyłącznie pracownikowi. Warunkiem jest 
wykonywanie pracy w ośrodku rehabilitacji zawodowej albo u pracodawcy na 
wyodrębnionym stanowisku pracy oraz osiąganie z tego powodu wynagrodze-
nia niższego od przeciętnego wynagrodzenia pracownika za okres ostatnich 
12 miesięcy. Ubezpieczonemu pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pra-
cy i w związku z tym wynagrodzenie jego uległo obniżeniu wskutek stałego 
lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, również przysługuje zasiłek wyrów-
nawczy. 



69

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy a wypadek przy pracy...

Pozostałe świadczenia przysługują wyłącznie ubezpieczonemu, który uległ 
wypadkowi przy pracy i nie mają one zastosowania do ubezpieczonego, który 
uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy. Renta z tytułu niezdolności 
do pracy przysługuje ubezpieczonemu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 u.u.s.w.p., 
który stał się częściowo lub całkowicie niezdolny do pracy wskutek wypadku 
przy pracy. Wysokość renty nie może być niższa niż 120% kwoty najniższej 
odpowiedniej renty ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei renta szkoleniowa przy-
sługuje ubezpieczonemu, któremu ze względu na niezdolność do pracy w do-
tychczasowym zawodzie, spowodowanej wypadkiem przy pracy, orzeczono ce-
lowość przekwalifikowania zawodowego (art. 6 ust. 1 pkt 7 u.u.s.w.p.). Ponadto 
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 1 u.u.s.w.p., ubezpieczonemu, który 
uległ wypadkowi przy pracy i doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Wysokość tego odszkodo-
wania to 20% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu wydania 
decyzji, za każdy procent uszczerbku, zwiększone o 3,5-krotność przeciętnego 
wynagrodzenia, jeżeli została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz 
niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy. 

Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego wskutek wy-
padku przy pracy przysługuje małżonkowi, wobec którego nie orzeczono se-
paracji; dzieciom własnym i drugiego małżonka; dzieciom przysposobionym; 
przyjętym na wychowanie i utrzymanie  przed osiągnięciem pełnoletniości 
wnukom; rodzeństwu i innym dzieciom; rodzicom, macosze, ojczymowi jeżeli 
w chwili śmierci ubezpieczonego prowadzili z nim wspólne gospodarstwo do-
mowe oraz inne osoby wymienione w art. 13 ust. 1 i 2 u.u.s.w.p. W zależności 
od kręgu uprawnionych, zróżnicowana jest wysokość jednorazowego odszko-
dowania dla członków rodziny zmarłego wskutek wypadku przy pracy. 

Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje członkom ro-
dziny zmarłego w okolicznościach wypadku przy pracy i zgodnie z u.u.s.w.p. 
nie może być niższa niż 120% kwoty najniższej renty rodzinnej ustalonej i pod-
wyższonej zgodnie z przepisami o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych. 

4. Ochrona trwałości zatrudnienia 

Pracownikom niezdolnym do pracy wskutek zarówno wypadku w drodze 
do pracy lub z pracy, jak i wypadku przy pracy przysługuje ochrona trwałości 
zatrudnienia przed rozwiązaniem stosunku pracy. Gdy chodzi o pierwsze z wy-
mienionych powyżej zdarzeń, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez 
wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika, na podstawie 
art. 53 § 1 k.p., gdy niezdolność pracownika do pracy trwa dłużej niż 3 miesiące, 
jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy. 
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Natomiast jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 
6 miesięcy to pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia 
po wykorzystaniu 182 dni wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowe-
go. W przypadku, gdy pracownikowi przysługuje świadczenie rehabilitacyjne, 
pracodawca może rozwiązać umowę o pracę po pierwszych 3 miesiącach po-
bierania tego świadczenia. Łączny czas po jakim pracodawca może rozwiązać 
umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracow-
nika wskutek długotrwałej niezdolności do pracy to 272 dni. 

Natomiast w razie wypadku przy pracy pracodawca może rozwiązać umo-
wę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika, 
jeżeli okres pobierania zasiłku chorobowego trwa dłużej niż 182 dni bez wzglę-
du na to, jak długi był okres zatrudnienia tego pracownika. Jeżeli pracowni-
kowi przysługuje świadczenie rehabilitacyjne to pracodawca może rozwiązać 
umowę o pracę na takich samych zasadach po upływie 3 miesięcy pobierania 
tego świadczenia. Zatem różnica w kwestii rozwiązania umowy o pracę bez 
wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika polega na tym, 
że w sytuacji wypadku przy pracy nie ma znaczenia okres zatrudnienia u danego 
pracodawcy. Zatem również i tutaj zakres ochrony pracownika, który uległ wy-
padkowi przy pracy jest szerszy niż pracownika, który uległ wypadkowi w dro-
dze do pracy lub z pracy. 

5. Podsumowanie

Wcześniejsze regulacje prawne traktowały wypadek przy pracy i wypadek 
w drodze do pracy, i z pracy w taki sam sposób. Obecnie oba te wypadki podle-
gają pod inne ustawy i różnią się szeregiem świadczeń przyznawanych z tytułu 
owych zdarzeń. Kwalifikacja wypadku w drodze do pracy i z pracy jest o tyle 
krzywdząca, że gdyby nie konieczność wykonywania pracy i dojazdu do niej, 
to prawdopodobieństwo wystąpienia takiego wypadku byłoby znikome. Według 
mnie, jeden i drugi rodzaj wypadku jest w jakimś stopniu związany z pracą. Dla-
czego zatem ustawodawca w nierówny sposób traktuje oba te wypadki?  Z dru-
giej strony, udowodnienie przez  pracodawcę, że wypadek nie był wypadkiem 
w drodze do pracy lub z pracy jest  o wiele trudniejsze, gdyż ubezpieczony jest 
poza miejscem pracy i pracodawca nie jest w stanie skontrolować czy wypadek 
miał rzeczywiście jakikolwiek związek z odbywaniem drogi. Pracownik może 
zeznać, że w drodze do pracy (po wyjściu z domu) złamał nogę przewracając 
się na chodniku, a w tak naprawdę mógł złamać nogę, ponieważ poślizgnął się, 
np. na wodzie wylanej w domu w kuchni. Mogłoby w takiej sytuacji dochodzić 
do wielu nadużyć. Pewnie i teraz dochodzi do wykorzystywania takiej sytuacji, 
natomiast świadczenia z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy są mniej 
atrakcyjne niż w przypadku wypadku przy pracy. Wypadek w drodze do pra-
cy lub z pracy i tak traktowany jest przez ustawodawcę w szczególny sposób 
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w stosunku do innych okoliczności chorobowych z ubezpieczenia chorobowe-
go. Zasiłek chorobowy w tym przypadku przysługuje od pierwszego dnia ubez-
pieczenia chorobowego, a jego wysokość jest wyższa niż w innych sytuacjach. 
To przybliża wypadek w drodze do pracy lub z pracy do wypadku przy pracy. 
Jednakże wypadek przy pracy ma szerszy zakres świadczeń kompensacyjnych. 
Pracownikowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy przysługuje świad-
czenie rehabilitacyjne w wysokości wyższej niż w sytuacji wypadku w drodze 
do pracy lub z pracy, oraz inne odszkodowania i renty z tytułu takiego wypad-
ku. Moje wątpliwości, co do sprawiedliwości regulacji powoduje jednak fakt, 
że w sytuacji, gdy ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy z więcej 
niż jednego tytułu, to w przypadku niezdolności do pracy w związku z wypad-
kiem przy pracy u jednego pracodawcy, ubezpieczonemu przysługuje zasiłek 
chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego (100%) z każdego z tych tytułów. 
Natomiast jeżeli ubezpieczony ulega wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy 
do danego zakładu pracy, to tylko w przypadku tego jednego stosunku pracy 
ubezpieczony będzie miał prawo do 100% zasiłku chorobowego, a w kolej-
nym zakładzie pracy będzie pobierał zasiłek w wysokości 80% wynagrodzenia. 
Uważam, że w sytuacji, gdy ubezpieczonemu przysługują świadczenia z wię-
cej niż jednego tytułu, to powinny przysługiwać one w takiej samej wysokości 
(bardziej korzystnej dla pracownika) z każdego z tych tytułów, bez względu na 
to czy to był wypadek przy pracy, czy wypadek w drodze do pracy lub z pracy.
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Zasiłek chorobowy a zasiłek chorobowy z tytułu 
wypadku przy pracy

Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z definicją zawartą w Kodek-
sie pracy2 pracownikiem może być tylko osoba fizyczna – w związku z tym, jest 
on narażony w miejscu pracy na różne niebezpieczeństwa związane z wykony-
waniem pracy: czy to fizycznej, czy umysłowej, które mogą doprowadzić nawet 
do jego niezdolności do pracy. Niezdolność ta może być trwała lub czasowa. 
W niniejszym opracowaniu omówię wyłącznie skutki czasowej niezdolności 
do pracy.

Warto zauważyć, że ustawodawca, aby zabezpieczyć interesy pracownika, 
nałożył na pracodawców obowiązek obligatoryjnego ubezpieczenia społeczne-
go. Chroni on w ten sposób nie majątek, ale zdolność pracownika do pracy3. 
Warto zaznaczyć w tym miejscu, że regulacje dotyczące ubezpieczeń społecz-
nych mają podstawę konstytucyjną. Art. 67 ust. 1 najwyższego w hierarchii aktu 
prawnego4 wskazuje na to, że obywatel ma prawo do zabezpieczenia społeczne-
go w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz 
po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Zgodnie z art. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpiecze-
nie społeczne obejmuje:
 – ubezpieczenie emerytalne,
 – ubezpieczenia rentowe,
 – ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane „ubezpieczeniem 

chorobowym”,
 – ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane 

„ubezpieczeniem wypadkowym”.
Osoby, które są objęte chociażby jednym z tych ubezpieczeń, nazywa się 

„ubezpieczonymi” (wynika to z art. 4 pkt 1 u.s.u.s.)5. Podstawą objęcia tym 
ubezpieczeniem jest zapłata składki, która jest ustalana odrębnie dla każdego 
rodzaju ryzyka, ale może być płacona łącznie (tj. obejmować wszystkie rodzaje 
ryzyka). Warto zaznaczyć, że zakres podmiotowy każdego z tych ubezpieczeń 
różni się znacznie i jest szczegółowo uregulowany w przepisach prawa. Sytu-

1  Student prawa, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji.
2  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502.
3  I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 
2016, s. 103.
4  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483.
5 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 121
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acja pracownika została uregulowana następująco: jest on objęty wszystkimi 
wskazanymi powyżej rodzajami ryzyka, a składka na ubezpieczenie społeczne 
jest uiszczana przez pracodawcę jako jedna opłata, a nie kilka odrębnych6.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 wspomnianej ustawy, wysokość składki na ubez-
pieczenie wypadkowe jest uzależniona od poziomu zagrożeń zawodowych 
i skutków tych zagrożeń (jest to 0,4–8,12% podstawy wymiaru), natomiast 
w pozostałych wypadkach stanowi ona stały odsetek wynagrodzenia dla każ-
dego ubezpieczonego (np. dla ubezpieczenia chorobowego wynosi 2,45% pod-
stawy wymiaru).

Pracownikowi, który utracił, czasowo lub na stałe, zdolność do wykony-
wania pracy, przysługuje wiele świadczeń, które są mu wypłacane przez pra-
codawcę albo przez państwo za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych (ZUS) z odpowiedniego funduszu ubezpieczenia.

Chciałabym bliżej zająć się tylko dwoma z nich: zasiłkiem chorobowym 
oraz zasiłkiem chorobowym z tytułu wypadku, ograniczając się do unormowań 
dotyczących tylko pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy.

Jako pierwszy przedstawię zasiłek chorobowy, uregulowany przede wszyst-
kim przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa7, zwanej „ustawą zasiłkową”. w swojej 
pracy ograniczę się tylko do omówienia zasiłku związanego wyłącznie z choro-
bą, gdyż to on jest najczęściej mylony z zasiłkiem chorobowym z tytułu wypad-
ku. Nie poruszę tym samym tematyki zasiłków związanych z macierzyństwem.

Trzeba podkreślić, że rolą zasiłku chorobowego jest przede wszystkim ła-
godzenie skutków finansowych niezdolności do pracy8. Podstawą uzyskania 
zasiłku chorobowego jest wystąpienie choroby, którą można zdefiniować jako 
stan zakłócenia normalnych funkcji organizmu człowieka9. Należy przyjąć, 
że prawnym początkiem choroby jest moment, w którym wpłynie ona na zdol-
ność świadczenia pracy10. Na gruncie art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej, na równi 
z niezdolnością do pracy z powodu choroby, traktuje się także inne wypadki, 
m.in. niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właści-
wy organ, czy też wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim prze-
widzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, co po-
szerza katalog sytuacji, kiedy świadczenie to jest wypłacane, gdyż za chorobę 
uznajemy de facto te zdarzenia, które nią nie są. Należy zauważyć, że świadcze-
nie to może być wypłacane tylko wtedy, gdy pracownik podlega ubezpieczeniu, 
jednakże niekiedy czasowa niezdolność do pracy może powstać już po ustaniu 

6 I. Jędrasik-Jankowska, op. cit., s. 44.
7 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 159.
8 I. Jędrasik-Jankowska, op. cit., s. 218.
9 Ibidem, s. 210.
10 Ibidem, s. 211.
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tytułu do ubezpieczenia chorobowego, w czasie trwania tzw. okresu ochron-
nego, który trwa co do zasady 14 dni, jednakże dla niektórych chorób został 
wydłużony do 3 miesięcy. Chodzi tu o takie choroby zakaźne, których okres 
wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innych chorób, których objawy chorobo-
we ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Warto zauważyć, że na gruncie Kodeksu pracy przysługuje w sytuacjach 
stricte określonych w art. 92 § 1 k.p. tzw. wynagrodzenie chorobowe, które jest 
wypłacane tylko wtedy, gdy pracownik ma jednocześnie prawo do zasiłku cho-
robowego. Zgodnie z tą regulacją pracownikowi za czas niezdolności do pracy 
spowodowany:
 – chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną (czyli ogólnym 

stanem zdrowia pracownika);
 – wypadkiem w drodze do i z pracy albo chorobą przypadającą w trakcie cią-

ży;
 – poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandy-

datów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddaniem się zabie-
gom z tym związanych;

przysługuje za czas nieobecności trwający łącznie do 33 dni w ciągu roku kalen-
darzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwający 
łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, wynagrodzenie od pracodaw-
cy. Jeśli nieobecność pracownika ulegnie przedłużeniu, pracownik uzyskuje 
prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego już przez ZUS. Należy zauważyć, 
że wysokość świadczenia płaconego przez pracodawcę, a następnie przez ZUS 
jest inna w zależności od przypadku, czym nieobecność pracownika jest spowo-
dowana. W razie choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną jest 
to 80% wynagrodzenia, a w pozostałych wypadkach – 100% wynagrodzenia. 
Wynagrodzenie to oblicza się na podstawie wymiaru zasiłku, o której będzie 
wspomniane później. Należy przyjąć, że zgodnie z zasadą uprzywilejowania 
pracownika na gruncie art. 18 k.p. (statuującego zasadę uprzywilejowania pra-
cownika), pracodawca może zaoferować pracownikowi wyższe wynagrodzenie 
chorobowe. W pozostałym zakresie Kodeks pracy odsyła do „przepisów odręb-
nych” ustawy zasiłkowej i to jej przepisy zostaną teraz omówione.

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi tylko wtedy, jeżeli ryzy-
ko czasowej niezdolności do pracy zaszło w okresie trwania ubezpieczenia 
chorobowego. Podkreślić trzeba, że świadczenie to nie będzie przysługiwało 
pracownikowi, jeżeli niezdolność do pracy na skutek choroby zaistnieje przed 
upływem 30 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu. Warto zaznaczyć, 
że do tego okresu wlicza się także wcześniejszy okres ubezpieczenia, jeżeli 
przerwa w trwaniu ubezpieczenia nie była dłuższa niż 30 dni. 

Wysokość zasiłku, a także wspomnianego wcześniej wynagrodzenia cho-
robowego, oblicza się według tzw. podstawy wymiaru, która generalnie sta-
nowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy 
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kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła niezdolność 
do pracy. Wysokość podstawy wymiaru, podanej w procentach, jest taka sama 
jak w przypadku wynagrodzenia chorobowego (80% lub 100% podstawy wy-
miaru), jednakże w razie pobytu pracownika w szpitalu, ulega ono obniżeniu 
do 70% podstawy wymiaru (art. 11 ust. 1a ustawy zasiłkowej).

Zasiłek chorobowy jest wypłacany przez okres nie dłuższy niż 182 dni, ale 
jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie 
ciąży, okres ten ulega wydłużeniu aż do 270 dni, co wynika wprost z art. 8 usta-
wy zasiłkowej. Ratio legis długości tych okresów jest związane z implemen-
tacją Konwencji MOP nr 102 dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia 
społecznego11. Po tym czasie pracownikowi przysługuje świadczenie rehabili-
tacyjne. Niezdolność do pracy stwierdzić może tylko lekarz, wydając stosowne 
zaświadczenie. To na podstawie tego zaświadczenia możliwe jest wypłacanie 
zasiłku chorobowego. 

Konieczne jest by zauważyć, że ustawodawca wprowadził pewne sytuacje, 
w przypadku których zaistnienia zasiłek chorobowy nie będzie pracownikowi 
przysługiwał. Są to:
 – okres urlopu bezpłatnego,
 – okres urlopu wychowawczego,
 – co do zasady, okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozba-

wienia wolności.
Zasiłek choroby nie będzie przysługiwał pracownikowi również w przy-

padku, gdy pracownik na postawie innych przepisów zachowuje prawo do wy-
nagrodzenia, np. w razie nawiązania innego stosunku pracy. Warto zauważyć, 
że zdarzenia te możemy więc podzielić na takie zachowania, które doprowa-
dzają do zajścia choroby oraz na takie czyny, które nastąpiły już po wystąpieniu 
choroby.

Ponadto, ustawodawca przewidział szczególne sytuacje, których zaistnie-
nie prowadzi do utraty przez pracownika zasiłku chorobowego. Są to sytuacje 
związane z popełnieniem przez pracownika umyślnego wykroczenia lub prze-
stępstwa, sfałszowanie zaświadczenia lekarskiego, niepodjęcie przez pracow-
nika, który jest nosicielem choroby zakaźnej, innej, zaproponowanej mu pracy, 
wykonywaniem w czasie zwolnienia innej pracy zarobkowej czy też spowodo-
wanie niezdolności do pracy nadużyciem alkoholu. W tym ostatnim przypadku 
mamy do czynienia z dość ciekawym unormowaniem prawnym, bowiem usta-
wodawca, piętnując spożywanie alkoholu, uznał, że jeżeli niezdolność do pra-
cy jest spowodowana nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie może być 
wypłacony pracownikowi za pięć pierwszych dni (art. 15 ustawy zasiłkowej).

11 Ł. Prasołek, Komentarz do art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa, [w:] M. Gersdorf, B. Gudowska (red.) Społeczne ubezpie-
czenie chorobowe i wypadkowe. Komentarz, Legalis 2012.
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Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku jest zupełnie innym świadczeniem 
niż omówiony wcześniej zasiłek chorobowy, choć obie te instytucje są często 
ze sobą mylone. Regulacja tego świadczenia znajduje się w ustawie o ubez-
pieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych12, 
zwanej ustawą wypadkową. 

Zgodnie z regulacją zawarta w art. 2371 § 1 k.p. „pracownikowi, który 
uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową przysługują 
świadczenia z ubezpieczenia społecznego, określone w odrębnych przepisach”, 
czyli wspomnianych wcześniej ustawach. Jak wskazują przepisy ustawy wy-
padkowej, zasiłek ten przysługuje także w razie wystąpienia zdarzenia zrówna-
nego z wypadkiem przy pracy, jeśli zdarzenie powodujące niezdolność do pracy 
nastąpiło w czasie podróży służbowej, w czasie szkolenia w zakresie powszech-
nej samoobrony czy też przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające 
u pracodawcy organizacje związkowe.

Definicja wypadku przy pracy nie znajduje się w Kodeksie pracy, lecz 
w art. 3 ustawy wypadkowej. Zgodnie ze wspomnianą regulacją za wypadek 
przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powo-
dujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czyn-

ności lub poleceń przełożonych;
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 mię-

dzy siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikające-
go ze stosunku pracy.

Wynika stąd, że aby dane zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek 
przy pracy, muszą zaistnieć jednocześnie cztery elementy wskazane w przepi-
sie: nagłe zdarzenie, zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, skutek w po-
staci urazu lub śmierci, związek zdarzenia z pracą.

Nagłość zdarzenia oznacza, że wypadek przy pracy ma zdarzyć się w dniu 
pracy, a nie „zdarzać się” przez kilka dni13. Takie rozumienie pojęcia „nagły” 
pozwala na odróżnienie wyrażeń: wypadek przy pracy i choroba zawodowa13.

12 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pra-
cy i chorób zawodowych, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1242.
13 M. Gersdorf, B. Gudowska (red.), Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych, [w:] M. Gersdorf, B. Gudowska (red.) Społeczne ubezpieczenie cho-
robowe i wypadkowe. Komentarz, Legalis 2012.

https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25003818&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
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Zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną oznacza, że czynnik powodu-
jący wypadek przy pracy ma pochodzić spoza organizmu pracownika – pra-
cownik nie może w sposób świadomy wywołać wystąpienia okoliczności sta-
nowiącej przyczynę wypadku przy pracy. Mogą to być różne czynniki: czynnik 
fizyczny, działanie siły fizycznej z zewnątrz, np. uderzenie14.

Skutek w postaci urazu lub śmierci to kolejna przesłanka, która musi zo-
stać spełniona, aby dane zdarzenia móc zakwalifikować jako wypadek przy 
pracy. Zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy wypadkowej, uraz jest określany jako 
„uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynni-
ka zewnętrznego”. Uraz jest określany jako przyczyna uszkodzenia ciała, czyli 
czynnik o charakterze zewnętrznym, oraz jako rodzaj uszkodzenia ciała. Ustale-
nie czy dane uszkodzenie ciała jest urazem podlega ocenie lekarskiej15. Ustawa 
milczy natomiast na temat tego czym jest śmierć, co oznacza, że należy przyjąć 
iż jest to trwałe i nieodwracalne ustanie funkcji pnia mózgu16. Uraz lub śmierć 
musi stwierdzić lekarz.

Związek zdarzenia z pracą oznacza, że pomiędzy zdarzeniem wywołują-
cym szkodę, a pracą wykonywaną przez pracownika musi zachodzić związek 
normatywny, czyli taki, o którego istnieniu decydują przepisy prawa17.

Wypadek przy pracy stwierdza się w tzw. protokole powypadkowym, który 
powinien być sporządzony w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez pracownika 
wypadku.

Definicja choroby zawodowej znajduje się natomiast w art. 2351 k.p., 
a więc w zupełnie innej ustawie: 

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, 
jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdo-
podobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia 
występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych 
narażeniem zawodowym.

Choroba zawodowa jest najpierw stwierdzana przez lekarza, następnie in-
spektor sanitarny kwalifikuje dane schorzenie jako chorobę zawodową.

Choroby zawodowe to te, które są wymienione w wykazie chorób zawodo-
wych, znajdującym się w załączniku do rozporządzeniu Rady Ministrów. W za-
łączniku tym zostały wykazane choroby, które są uznawane za zawodowe oraz 
okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upo-
ważnia do rozpoznania choroby zawodowej, pomimo wcześniejszego zakoń-

14 K. Brzozowska, Przyczyna zewnętrzna jako cecha wypadku przy pracy, „Monitor Prawa Pracy” 
10/2014.
15 W. Witoszko, Uraz jako element definicji wypadku przy pracy, „Monitor Prawa Pracy” 6/2006.
16 Ibidem.
17 M. Gersdorf, B. Gudowska (red.) op. cit.
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czenia narażenia zawodowego. Wskazuje on aż dwadzieścia sześć grup takich 
chorób. Aby dana choroba mogła być uznana za zawodową musi ona spełniać 
dwa warunki: znajdować się w rzeczowym wykazie, a praca świadczona przez 
pracownika musiała być wykonywana w warunkach narażających na zacho-
rowanie. Przykładowo, według wspomnianego wykazu, choroby zawodowe 
to nowotwory złośliwe, gorączka metaliczna czy pylice płuc.

Należy podkreślić, że uzyskanie świadczenia z funduszu wypadkowego 
jest niezależne od czasu, w jakim pracownik podlega ubezpieczeniu – zgodnie 
z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy wypadkowej zasiłek chorobowy z tytułu wypadku 
przysługuje bowiem już od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu – jest 
to regulacja o wiele korzystniejsza dla pracownika niż w przypadku zasiłku 
chorobowego18.

W zakresie wymiaru i podstawy zasiłku chorobowego z tytułu wypadku, 
ustawa wypadkowa posiłkowo odsyła do ustawy zasiłkowej. Oznacza to, że tak 
samo będziemy obliczać wysokość zasiłku przysługującego poszkodowanemu 
pracownikowi przez wypadek przy pracy, jak w przypadku zasiłku chorobo-
wego. Okres wypłacania świadczenia także będzie taki sam – 182 lub 270 dni, 
z tym że pracownikowi poszkodowanemu przez wypadek przy pracy nie przy-
sługuje wynagrodzenie chorobowe, a podstawa wymiaru zawsze wynosi 100%. 
Po zakończeniu tego okresu, pracownikowi przysługuje świadczenie rehabilita-
cyjne. Pokreślić należy, że w przypadku zasiłku chorobowego z tytułu wypad-
ku, pracownikowi nigdy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie chorobowe.

Tak samo jak w przypadku zasiłku chorobowego, również tutaj ustawo-
dawca przewidział okoliczności, które uniemożliwiają poszkodowanemu pra-
cownikowi uzyskać zasiłek. Jest to np. spowodowanie wypadku w stanie nie-
trzeźwości, czy też wtedy, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione 
naruszenie przez pracownika przepisów BHP. Ustawodawca wskazał także 
okoliczności powodujące utratę zasiłku, są to: stan nietrzeźwości lub odurzenia 
oraz wina umyślna lub rażące niedbalstwo poszkodowanego.

Należy zauważyć, że oba omówione przeze mnie świadczenia różnią się, 
ale charakteryzuje je też wiele podobieństw, m.in. wspólna regulacja co do nie-
których aspektów związanych z tymi świadczeniami. Warto dodać w tym miej-
scu, że zgodnie z art. 24 ustawy wypadkowej w razie zbiegu uprawnień do 
świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego z uprawnieniami do in-
nych świadczeń, takich jak zasiłek chorobowy z tytuły wypadku, ubezpieczo-
nemu przysługuje świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego. Oznacza to, 
że nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji, w których pracownik pobierałby oba 
te świadczenia.

18 Ibidem.
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Na koniec chciałabym dodać parę uwag de lege lata i de lege ferenda doty-
czących obecnego stanu prawnego. Moim zdaniem obecna regulacja nie spełnia 
konstytucyjnej zasady dobrej legislacji. Zarówno Kodeks pracy, jak i ustawy 
z zakresu ubezpieczeń społecznych należą do tych gałęzi prawa, z którym więk-
szość ludzi ma do czynienia na co dzień. Po pierwsze, interpretację przepisów 
utrudnia fakt, iż regulacja dotycząca obu świadczeń znajduje się nie w jednej, 
a w kilku ustawach, które w dodatku nawzajem do siebie odsyłają poprzez 
wyrażenie, że należy stosować przepisy odrębne, nie precyzując jednak o ja-
kie regulacje dokładnie chodzi. Taka regulacja prowadzi do tego, że czasem, 
zanim znajdziemy odpowiednie uregulowanie, konieczne będzie posłużenie 
się kilkoma ustawami, co dla osoby nieobeznanej z przepisami prawnymi może 
być niewykonalne, a często sprawia trudności także osobom, które mają pewne 
doświadczenie prawnicze. Przykładem absurdu może być np. to, że definicja 
choroby zawodowej znajduje się w Kodeksie pracy, natomiast wypadku przy 
pracy już w ustawie wypadkowej, mimo że zaistnienie którejkolwiek z tych 
przyczyn uprawnia do otrzymywania tego samego świadczenia – zasiłku cho-
robowego z tytułu wypadku. Następny problem jest związany ze słowniczkami 
zawartymi w ustawach, które są rozbudowane, a do tego posługują się często 
tymi samymi pojęciami, nadając im jednak różne znaczenie. Taki sposób regu-
lacji sprawia, że osoba, która nie zajmuje się prawem profesjonalne w ogóle nie 
rozumie skierowanej do niej regulacji i musi korzystać z pomocy wyspecjalizo-
wanych podmiotów. Szczególnie rzuca się w oczy fakt, że zasiłek chorobowy 
z tytułu wypadku jest nazywany w ustawie wypadkowej po prostu zasiłkiem 
chorobowym, co może wprowadzać osoby niedoświadczone w błąd, że cho-
dzi o to samo świadczenie. De lege ferenda, zgodnie z wykładnią językową 
i systemową przepisu, proponowałabym zmianę nazwy tego zasiłku na „zasiłek 
wypadkowy”, skoro jest on wypłacany z funduszu ubezpieczenia wypadkowe-
go. Ponadto postulowałabym uchwalenie jednej ustawy, która składałaby się 
z trzech części: przepisów ogólnych dotyczących obu zasiłków oraz dwóch czę-
ści poświęconych odrębnym rodzajom zasiłków.
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Uprawnienia kobiet na gruncie prawa pracy 
oraz ubezpieczeń społecznych

Uprawnienia pracownicze przenikają się bardzo często z uprawnieniami 
wynikającymi z podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu 
zdrowotnemu. Zajmując się prawami pracownic nie sposób nie przyjrzeć się 
urlopowi macierzyńskiemu, rodzicielskiemu, wychowawczemu, jak również 
innym uprawnieniom wynikającym z k.p.

Ciężarnym pracownicom gwarantuje się szereg uprawnień, które są na-
kierunkowane na pomoc i wsparcie zarówno samej kobiety, jak i nowonaro-
dzonego dziecka. Zarówno prawo pracy, jak i prawo ubezpieczeń społecznych 
wyodrębniają stan jakim jest ciąża. Precyzując, bezpośrednio z ostatnim eta-
pem ciąży związany jest udzielany w myśl prawa pracy – urlop macierzyński, 
natomiast zgodnie z prawem ubezpieczeń społecznych – zasiłek macierzyński 
za okres urlopu macierzyńskiego. Na pracodawcę nałożone są liczne obowiązki 
związane z szeroko pojętą ochroną macierzyństwa. Pracodawca jest zobowią-
zany udzielać pracownicy przerw na karmienie, dwóch dni w roku na opiekę 
nad dzieckiem do lat 14, zwolnień w związku z opieką nad chorym dzieckiem, 
a przede wszystkim udzielić pracownicy obligatoryjnego urlopu macierzyńskie-
go. Ponadto pracodawca nie może zatrudniać pracownicy w warunkach szko-
dliwych dla kobiet w ciąży oraz nie może zatrudniać jej w porze nocnej i godzi-
nach nadliczbowych2.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 roku 
w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom3 zarządzono, że ani kobiet 
w ciąży ani w okresie karmienia nie wolno zatrudniać m.in. do prac w których 
najwyższe obciążenie fizyczne przekracza 2900 kJ na zmianę roboczą, ponadto 
nie wolno zatrudniać ich do pracy w pozycji wymuszonej oraz do pracy w po-
zycji stojącej przekraczającej 3 godziny w czasie zmiany roboczej. Dodatkowo, 
kobietom w ciąży nie wolno obsługiwać monitorów ekranowych powyżej 4 go-
dzin na dobę, a kobietom już w okresie karmienia – pracować przy otwartych 
źródłach promieniowania jonizującego. W przytoczonym rozporządzeniu wy-
stępuje jeszcze szereg innych zakazów, które nakładają na pracodawców roz-
liczne obowiązki w celu zapewnienia pracownicom największego bezpieczeń-
stwa. Wydaje się być jasnym, iż ustawodawcy zależy na zapewnieniu kobietom 
najbardziej komfortowych warunków dla ich zdrowia oraz zdrowia ich dzieci.

1 Magister, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji.
2 U. Jackowiak, Sytuacja pracownicza kobiet, Lex 1994.
3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych 
kobietom, Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545 ze zm.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-018-1.07
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Jak wynika z art. 178 k.p. na pracodawcę został nałoży obligatoryjny za-
kaz zatrudniania pracownicy w ciąży w godzinach nadliczbowych oraz w porze 
nocnej. Natomiast w przypadku pracownika posiadającego pod opieką dziecko 
do lat 4 wymagana jest jego zgoda na zatrudnienie w porze nocnej, jak i w go-
dzinach nadliczbowych.

Pracownicom karmiącym dzieci piersią przysługują dwie przerwy w pracy, 
każda po 30 minut, które są wliczane do czasu pracy. W przypadku pracow-
nic karmiących równocześnie więcej niż jedno dziecko, przerwy te wydłużane 
są do 45 minut. Zgodnie z art. 187 § 2 k.p. kobietom karmiącym piersią, które 
zatrudnione są w wymiarze czasu pracy krótszym niż 4 godziny dziennie taka 
przerwa na karmienie nie przysługuje. Inaczej jest w sytuacji, gdy czas ich pra-
cy nie przekracza 6 godzin dziennie – w takim przypadku mają one prawo do 
jednej przerwy na karmienie. Możliwym jest, aby dla pracownicy pracującej 
8 godzin dziennie udzielić dwóch przerw na karmienie łącznie, jednakże wy-
magane jest w takim przypadku złożenie odpowiedniego wniosku pracodawcy. 
Jak wynika z praktyki, zazwyczaj pracownice wnioskują o dwie przerwy łącz-
nie mające miejsce w ostatniej godzinie pracy. Ważny jest fakt, że za przerwy 
na karmienie przysługuje pracownicy wynagrodzenie w takiej wysokości jakie 
przysługiwałoby jej gdyby wykonywała w tym czasie pracę. Należy podkreślić, 
że w k.p. zostało doprecyzowane, że tylko pracownicom karmiącym dziecko 
naturalnie należy się prawo do takiej przerwy. Ponadto ustawodawca nie do-
precyzował czasu w jakim przysługuje uprawnienie do przerw na karmienie. 
To niedookreślenie sugerowałoby, iż przerwa taka przysługuje pracownicy 
w całym okresie karmienia dziecka piersią, jednakże powinno być to udoku-
mentowane przez lekarza na zaświadczeniu lekarskim – zważywszy na fakt, 
że często jest to kwestia indywidualna każdej kobiety4.

Kolejnym uprawnieniem ułatwiającym kobietom pogodzenie obowiązków 
rodzinnych i zawodowych jest zwolnienie od pracy dla pracownicy, która wy-
chowuje dziecko w wieku do 14 roku życia. Zwolnienie to przysługuje w wy-
miarze 2 dni lub 16 godzin (wymiar godzinowy ma zastosowanie dla pracow-
ników zatrudnionych w niepełnym wymiarze, zwolnienie takie jest ustalane 
w sposób proporcjonalny do wymiaru czasu pracy). Zgodnie z art. 188 § 2 k.p. 
sposób wykorzystania zwolnienia w danym roku kalendarzowym jest uzależ-
niony od decyzji pracownika, który każdorazowo na początku roku kalenda-
rzowego składa wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu opieki nad 
dzieckiem. Bardzo ważnym jest podkreślenie w tym przypadku, iż takie prawo 
posiada zarówno zatrudniona matka dziecka, jak i zatrudniony ojciec lub też 
odpowiednio opiekunowie dziecka. Jeżeli oboje rodzice pozostają w stosunku 
pracy, to z powyższego zwolnienia może skorzystać tylko jedno z nich.

4 U. Jackowiak, op. cit.
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W zakresie prawa pracy, tytuł do ubezpieczeń nie jest przypisany tylko 
do pracownika jako osoby pozostające w stosunku pracy, ale również występu-
je z nim bardzo często tytuł związany z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego 
(tj. urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ro-
dzicielski, urlop ojcowski) lub związany z wykorzystaniem urlopu wychowaw-
czego. W sytuacji, w której powyższe okoliczności zachodzą podczas trwania 
stosunku pracy, następuje zmiana tytułu ubezpieczenia pod jaki podlega pra-
cownik. Przykładowo, odnosząc się do łącznego wykonywania pracy i prze-
bywania na urlopie rodzicielskim – pracownik podlega wtedy obligatoryjnie 
ubezpieczeniu emerytalnemu oraz rentowemu z obu tych tytułów5.

Zasiłek opiekuńczy jest to zasiłek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, który przysługuje wszystkim osobom, które podlegają ubezpie-
czeniu chorobowemu, niezależnie czy obowiązkowo czy dobrowolnie. Ważnym 
jest, iż prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje bez okresu wyczekiwania, 
czyli skutkuje już od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. 
Jednakże głównym czynnikiem, który należy wykazać, aby zasiłek został przy-
znany jest fakt, że w danym okresie nie ma żadnego innego członka rodziny, 
który mógłby sprawować opiekę we wnioskowanym czasie. Zasiłek opiekuń-
czy jest przyznawany w trzech przypadkach sprawowania opieki:
 – nad dzieckiem do 8 roku życia w określonych przez ustawodawcę przypad-

kach,
 – nad chorym dzieckiem do 14 roku życia,
 – nad innym chorym członkiem rodziny.

Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku dzieci zasiłek przysługuje zarówno 
matce i ojcu dziecka, przy czym zasiłek może być wypłacony tylko jednemu 
z nich, czyli tylko jeden z rodziców może złożyć wniosek o przyznanie świad-
czenia. Idąc naprzeciw zmianom społecznym ustawodawca nadał również pra-
wo do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 także rodzicom, którzy 
pozostają w nieformalnym związku.

Warto podkreślić, że naprawdę dużą zmianą była nowelizacja Kodeksu pra-
cy z dnia 24 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1268), która weszła w życie 
2 stycznia 2016 roku. Złączyła bowiem dodatkowy urlop macierzyński z urlo-
pem rodzicielskim tworząc w ten sposób jeden urlop nazwany bez zmian jako 
urlop rodzicielski. Pracownica ma możliwość wykorzystania kolejno następu-
jących urlopów:
 – urlop macierzyński,
 – urlop rodzicielski,
 – urlop wychowawczy.

5 D. Dzienisiuk, Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2016, s. 158.
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Urlop macierzyński przysługuje pracownicy w okresie przed i po porodzie. 
Jest to urlop obowiązkowy, który przysługuje w wymiarze 20 tygodni. Przy 
czym pierwsze 6 tygodni urlopu pracownica może wykorzystać już przed plano-
wanym terminem porodu, wtedy po narodzinach dziecka przysługuje jej pozo-
stała część urlopu. Należy podkreślić, iż pracodawca nie może wymusić na pra-
cownicy, aby ta wykorzystała część urlopu przed porodem. Decyzja o przejściu 
na urlop macierzyński jest jej indywidualną decyzją. Tym samym pracodawca 
nie może odmówić udzielenia powyższego urlopu6. Ważnym jest, iż kobieta nie 
ma obowiązku wykorzystać całych 20 tygodni urlopu. Po wykorzystaniu 14 ty-
godni urlopu, pracownica może zrezygnować z dalszej części urlopu i wrócić 
do pracy, ale tylko w przypadkach określonych w art. 180 § 4 k.p.: 
 – ojciec dziecka (pozostający w stosunku pracy oraz wychowujący dziecko) 

przejmie pozostałe 6 tygodni urlopu macierzyńskiego,
 – ojciec dziecka (ubezpieczony, który przerywa swoją działalność zarobkową) 

przejmie pozostałą część urlopu.
Istotnym jest, iż w powyższych sytuacjach ojcu dziecka przysługuje od-

powiednio zasiłek macierzyński za wykorzystaną przez niego część urlopu 
macierzyńskiego. Ustawodawca konstruując urlop macierzyński miał na celu 
zadbanie nie tylko o dobro dziecka, ale również zregenerowanie sił kobiety po 
urodzeniu dziecka. W sytuacji, gdy urlop macierzyński i zasiłek macierzyński 
mają być wypłacane za ten sam okres, prawo pracy nie ma konkretnych wskazań 
co do dokumentów stwierdzających przyznanie uprawnienia. Tutaj naprzeciw 
wychodzi prawo ubezpieczeń społecznych, które jasno wskazuje, że do wypłaty 
świadczenia wymagane jest przedłożenie aktu urodzenia dziecka. W doktrynie 
przyjmuje się więc wymagania zgodne z myślą prawa ubezpieczeń społecz-
nych7.

W przypadku, gdy w trakcie trwania ciąży rozwiązaniu ulegnie terminowa 
umowa o pracę, wtedy umowa ta zostaje przedłużona aż do dnia porodu. Jed-
nakże pracownica musi mieć ukończony pierwszy trymestr ciąży. Należy pod-
kreślić, iż urlop macierzyński przysługuje tylko pracownikowi. W sytuacji, gdy 
umowa o pracę zostanie rozwiązana z upływem czasu na jaki była zawarta, pra-
cownicy przestaje przysługiwać urlop macierzyński – jednakże zasiłek macie-
rzyński przysługuje jej przez cały okres, przez jaki przebywałaby na urlopie ma-
cierzyńskim, a później rodzicielskim8. Zasiłek macierzyński jest to świadczenie 
wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które wynosi co do zasady 
100% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawą tą nazywa się ostatnie 12 miesięcy 
kalendarzowych, które poprzedzają miesiąc rozpoczęcia urlopu macierzyńskie-

6 A. Matuszewska, K. Piecyk, Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy, Warszawa 2007, 
s. 153.
7 D. Dzienisiuk, op. cit., s. 329.
8 M. Kuba, Podstawowe zasady realizacji prawa do urlopu wypoczynkowego, [w:] Urlopy 
Pracownicze, Z. Góral (red.), Warszawa 2016, s. 222.
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go. Warto podkreślić, iż nie trzeba u danego pracodawcy przepracować wspo-
mnianych 12 miesięcy, aby nabyć prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego. 
Jeżeli pracownica zatrudniona jest krócej, wtedy bierze się pod uwagę tylko 
pełne przepracowane miesiące i wylicza się w ten sposób przeciętne wynagro-
dzenie za podany okres. Jednakże, jeżeli pracownica nie przepracowała nawet 
całego miesiąca, wtedy bierzemy pod uwagę wynagrodzenie, jakie dostałaby 
gdyby przepracowała pełny miesiąc9.

Urlop rodzicielski przysługuje po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. 
Jest to urlop fakultatywny, który przysługuje w wymiarze 32 tygodni (w przy-
padku urodzenia jednego dziecka) lub w wymiarze 34 tygodni (w przypadku 
urodzenia większej liczby dzieci). Warto zauważyć, że ogólny wymiar urlopu 
przysługuje łącznie matce i ojcu dziecka. Pracownik zobowiązany jest złożyć 
pracodawcy pisemny wniosek nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem 
urlopu rodzicielskiego. Warto podać dla wyjaśnienia, że termin 21 dni rozpo-
czyna bieg od następnego dnia po porodzie. Jeżeli jednak dwudziesty pierw-
szy dzień wypada w sobotę lub w dzień wolny od pracy, wtedy termin upływa 
w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym10. Istotną możliwo-
ścią, którą niektórzy rodzice wykorzystują jest fakt, że na urlopie rodzicielskim 
mogą oni przebywać jednocześnie, jednakże urlop ten nie może przekroczyć 
wymiaru. Urlop rodzicielski można wykorzystać maksymalnie w 4 częściach. 
Jeżeli jednak oboje nie będą chcieli od razu wykorzystać całego urlopu i po-
wrócą do pracy, to pozostała część urlopu może zostać przez nich wykorzystana 
w późniejszym terminie. Jednak należy pamiętać, że możliwość ta obowiązu-
je tylko do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat11. 
Zgodnie z art. 1821c § 4 k.p. każda część urlopu rodzicielskiego powinna mieć 
przynajmniej 8 tygodni. Wyjątki stanowią tylko takie sytuacje, które dotyczą 
pierwszej części urlopu rodzicielskiego lub gdy do wykorzystania pozostało 
mniej niż 8 tygodni.

Zgodnie z nowelizacją k.p. zmianie uległ czas przez który pracownica 
może łączyć urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy. I tak od 2016 roku moż-
liwe jest, aby łączyć urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy maksymalnie 
przez 64 tygodni w przypadku narodzin jednego dziecka przy jednym poro-
dzie lub 68 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym 
porodzie. W sytuacji, gdy pracownik chciałby wykorzystać urlop rodzicielski 
w powyższy sposób, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek pracodawcy, 
najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy. Ważnym jest, aby 
pracownik określił we wniosku okres przez jaki zamierza łączyć urlop z wyko-

9 Ibidem, s. 236.
10 http://zus.pl/files/Komentarz%20chorobowy%202016.pdf (dostęp: 01.11.2016).
11 K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Tom I. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecz-
nictwem. Europejskie prawo pracy, wyd. X, Wolters Kluwer 2016.
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nywaniem pracy, jak również wymiar czasu pracy. Jeżeli pracownik nie będzie 
łączyć wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy z częścią urlopu 
rodzicielskiego, która powstała poprzez proporcjonalne wydłużenie – to okres 
o jaki urlop ulegnie wydłużeniu, będzie stanowić iloczyn liczby tygodni przez 
którą pracownik zamierza łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą 
u pracodawcy udzielającego mu tego urlopu. Aby zobrazować obliczenie wy-
dłużonego urlopu rodzicielskiego ZUS podaje przykład o następującej treści12:

Pracownica, zatrudniona na 1/2 etatu, w terminie 21 dni po porodzie wystąpiła z wnioskiem 
o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (32 tygodni). 
Przez cały okres urlopu rodzicielskiego łączy ona wykonywanie pracy u pracodawcy udzielające-
go tego urlopu w wymiarze 1/4 etatu. Pracownica w trakcie wydłużonego urlopu nie będzie wyko-
nywała pracy u pracodawcy, który udzielił tego urlopu. Udzielony pracownicy urlop rodzicielski 
ulega wydłużeniu o 8 tygodni (32 tygodnie x 1/4). Przez 32 tygodnie pracownicy przysługuje 
zasiłek macierzyński w kwocie zmniejszonej o połowę (1/4 : 1/2 = 1/2), natomiast przez okres 
8 tygodni, o które ulega wydłużeniu urlop rodzicielski, pracownicy przysługuje zasiłek w pełnej 
miesięcznej kwocie, gdyż podczas wydłużonego urlopu rodzicielskiego nie wykonuje ona pracy.

Jeżeli jednak pracownica chciałaby wykorzystać urlop rodzicielski bez po-
dejmowania pracy w trakcie jego trwania, wtedy ma 21 dni na złożenie pisem-
nego wniosku o udzielenie jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. 
Nie ma również przeszkód, aby pracownica zrezygnowała z części lub nawet 
całości urlopu rodzicielskiego. Ponadto nie jest jej na to potrzebna zgoda pra-
codawcy13.

Urlop wychowawczy jest szczególnym rodzajem urlopu związanego z ro-
dzicielstwem, ponieważ jest to urlop nieodpłatny. Wykorzystywany jest przez 
pracownice po urlopie rodzicielskim. Urlop wychowawczy przysługuje mat-
ce dziecka przez 36 miesięcy, przy czym 1 miesiąc należy wyłącznie do ojca 
dziecka – nie ma możliwości, aby ojciec dziecka zrzekł się przysługującego 
mu urlopu na rzecz matki dziecka. Należy podkreślić, że ta sama zasada działa 
również w drugą stronę. Jednakże należy szczególnie podkreślić, iż w trakcie 
urlopu wychowawczego nie przysługuje żaden zasiłek wypłacany przez ZUS. 
Jeżeli w trakcie tego urlopu ani matka ani ojciec dziecka nie posiadają innych 
tytułów do ubezpieczeń lub nie pobierają emerytury ani renty – wtedy budżet 
państwa przejmuje obowiązek finansowania ich składek ubezpieczeniowych14. 
Istotnym jest, że prawo do urlopu wychowawczego wynika z faktu podlegania 
pod stosunek pracy, co oznacza, że pracownica nie ma obowiązku wykorzystać 
urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, aby mogła skorzystać z urlopu wy-
chowawczego. Jest to urlop całkowicie niezależny od dwóch wcześniejszych. 
Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi, którego staż pra-

12 http://zus.pl/files/Komentarz%20chorobowy%202016.pdf (dostęp: 01.11.2016).
13 K. Jaśkowski, E. Maniewska, op. cit.
14 D. Dzienisiuk, op. cit., s. 158.
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cy u danego pracodawcy wynosi przynajmniej 6 miesięcy. Ważnym jest, aby 
pamiętać, że urlop wychowawczy można wykorzystać maksymalnie do końca 
roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Kolejnym udogodnie-
niem ze strony pracodawcy jest możliwość wykorzystania urlopu wychowaw-
czego w częściach, które nie muszą przypadać po sobie, natomiast może ich 
być maksymalnie pięć. Ustawodawca w tym przypadku nie zapomniał o wła-
ścicielach firm, których dorobek mógłby ulec dezorganizacji poprzez udzielenie 
kilkunastu części urlopu wychowawczego jednej pracownicy15.

W trakcie urlopu macierzyńskiego, jak i urlopu rodzicielskiego pracownicy 
przysługuje zasiłek macierzyński, który może być przyznany w dwóch warian-
tach: jeżeli pracownica złoży wniosek o przyznanie jej urlopu rodzicielskiego 
bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, to wtedy przez 52 tygodnie będzie 
otrzymywała 80% podstawy wymiaru świadczenia. Natomiast jeżeli pracow-
nica złoży wniosek dopiero przed samym urlopem rodzicielskim – wtedy też 
przez pierwsze 20 tygodni zasiłek będzie wypłacany w wysokości 100%, a na-
stępnie kolejne 32 tygodnie w wysokości 60%. Istotnym jest, aby pracownica 
miała świadomość jak ważne jest przestrzeganie terminów na złożenie odpo-
wiedniego wniosku. 

Znacząca dla poczucia bezpieczeństwa kobiet jest szczególna ochrona 
trwałości stosunku pracy w czasie ciąży oraz podczas przebywania na urlopie 
macierzyńskim. Pracodawcę obowiązuje zakaz wypowiedzenia umowy o pra-
cę, jak również rozwiązania już obowiązującego wypowiedzenia. Bardzo waż-
nym jest, że pracownica nie ma obowiązku udowadniać swojego stanu zdrowia 
– najważniejszy jest faktycznie istniejący stan rzeczy w chwili rozwiązania lub 
wypowiedzenia umowy o pracę. Jednakże i w przypadku tej szczególnej ochro-
ny istnieją wyjątki. Wypowiedzenie umowy objętej ochroną może nastąpić 
m.in. w sytuacji upadłości lub likwidacji pracodawcy, jak również zwolnienia 
dyscyplinarnego pracownicy. Niezależnie od rodzaju umowy o pracę, pracow-
nice będące w ciąży, jak również te przebywające na urlopach macierzyńskich 
mają zagwarantowaną ochronę przed wypowiedzeniem zmieniającym, które 
dla pracodawcy mogłoby być sposobem na ominięcie ochrony stosunku pracy. 
Dodatkowo pracownica, która złoży wypowiedzenie umowy o pracę, nie wie-
dząc w tym czasie, że jest w ciąży, ma możliwość uznania, że było to błędne 
oświadczenie i w ten sposób uchylić się od skutków prawnych złożonego wypo-
wiedzenia. Jednakże nie tylko matki są objęte tą szczególną ochroną. Ochrona 
przed wypowiedzeniem umowy o pracę przysługuje również pracownikowi-oj-
cu, który korzysta z urlopu macierzyńskiego. W sytuacji, gdy pracodawca spró-
buje ominąć ochronę przysługującą pracownikowi i rozwiąże umowy o pracę 
– w świetle prawa pracy będzie przysługiwało takiemu pracownikowi roszcze-
nie o przywrócenie do pracy na wcześniej zajmowane stanowisko, jak również 

15 M. Kuba, op. cit., s. 261.
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możliwość zasądzenia wypłaty wynagrodzeń przysługujących za okres pozo-
stawienia bez posady16. Jednakże nie wolno zapominać, że rozwiązanie umowy 
o pracę na mocy porozumienia stron jest jak najbardziej możliwe. 

Do niekwestionowanej sfery prawa pracy należą wszelkiego rodzaju wnio-
ski, w tym również wnioski o urlopy związane z rodzicielstwem. Patrząc na 
charakter prawny takiego wniosku, można zauważyć, iż przy jego składaniu 
bardzo ważna jest kwestia decyzji pracodawcy, czy zostanie przez niego wy-
rażona zgoda, odmowa, czy też trzeba będzie ustalić więcej szczegółów. War-
to zauważyć, iż wniosek złożony po terminie nie będzie rodził żadnego obo-
wiązku ze strony pracodawcy, jednakże pracodawca sam z własnej woli może 
się do niego przychylić. Powyższego charakteru wniosku nie można przełożyć 
na grunt ubezpieczeń społecznych, ponieważ wnioski składane przez ubezpie-
czonych dążą do osiągnięcia określonego skutku prawnego, jakim jest np. przy-
znanie prawa do zasiłku czy powstanie obowiązku ubezpieczenia17.
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Praca kobiet w gospodarstwie domowym 
wyzwaniem dla prawa pracy i dla prawa 

ubezpieczeń społecznych

1. Wstęp

Sytuacja kobiet pracujących w domu z oczywistych względów przedsta-
wia się odmiennie od tej, w jakiej znajdują się kobiety pracujące zawodowo. 
„Strażniczki domowego ogniska” nie otrzymują wynagrodzenia za czynności 
wykonywane w ramach prowadzenia gospodarstwa domowego, nie wypraco-
wują tym samym prawa do własnej emerytury. W dyskusji dotyczącej tego pro-
blemu, często pojawia się więc kwestia przyszłości kobiet, które ze względu 
na zaangażowanie w obowiązki rodzicielskie, w wieku poprodukcyjnym, mają 
problem z zachowaniem niezależności ekonomicznej i zagrożone są ubóstwem 
oraz przemocą, zwłaszcza o charakterze ekonomicznym2.

W związku z tym, w literaturze coraz częściej analizuje się zjawisko nie-
odpłatnej pracy kobiet. Przedstawiane są dane dotyczące czasu, jaki kobiety 
przeznaczają na poszczególne usługi i wycenia ich wartość rynkową. Na ich 
podstawie szacuje się, że wartość nieodpłatnej pracy w domu kształtuje się na 
poziomie 30% wartości PKB3. Podkreśla się również, że gdyby nagle zabrakło 
nieodpłatnej pracy kobiet, państwo zostałoby postawione przed koniecznością 
szybkiej i gruntownej przebudowy polityki społecznej4.

1 Doktorantka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy.
2 A. Dryjańska, Nieodpłatna praca kobiet: różowa strefa gospodarki, [w:] Nieodpłatna pra-
ca kobiet: różowa strefa gospodarki, A. Dryjańska, J. Piotrowska (red.), Warszawa 2012, s. 9; 
J. Szachowicz-Sempruch, Nieodpłatna praca w domu i polityka rodzinna jako formy przemo-
cy instytucjonalnej, http://search.ebscohost.com.ebscohostresearchdatabasestest0.han3.lib.uni.
lodz.pl.ebscohostresearchdatabasestest0.han3.lib.uni.lodz.pl/login.aspx?direct=true&db=b-
th&AN=118412854&lang=pl&site=eds-live (dostęp: 09.04.2017); E. Lisowska, Przemoc ekono-
miczna wobec kobiet, Obserwatorium Równości Płci, http://rownoscplci.pl/uploads/filemanager/
Nowy%20folder/przemocekonomicznawobeckobiet.pdf (dostęp: 09.04.2017).
3 A. Dryjańska, op. cit., s. 5; por. także: M. Marszałek, Rola kobiet i mężczyzn w tworzeniu nie-
rynkowej produkcji gospodarstw domowych – rekomendacje dla polityki rodzinnej, http://search.
ebscohost.com.ebscohostresearchdatabasestest0.han3.lib.uni.lodz.pl.ebscohostresearchdataba-
sestest0.han3.lib.uni.lodz.pl/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=102124633&lang=pl&si-
te=eds-live (dostęp: 09.04.2017); I. Błaszczak-Przybycińska, Wartość pracy domowej – wycena 
empiryczna na podstawie ogólnopolskiego badania budżetu czasu ludności, http://search.ebsco-
host.com.ebscohostresearchdatabasestest0.han3.lib.uni.lodz.pl.ebscohostresearchdatabasestest0.
han3.lib.uni.lodz.pl/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=102124632&lang=pl&site=eds-live 
(dostęp: 09.04.2017).
4 A. Dryjańska, op. cit., s. 5.
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Nie sposób nie dostrzec, że faktycznie praca kobiet wykonywana w domu, 
traktowana jest jako przynależąca do sfery prywatnej jednostki i przez to sta-
je się często „niewidzialna” zwłaszcza dla osób, które czerpią najwięcej z jej 
owoców, wręcz traktowana jest jak obowiązek, którego prawidłowa realizacja 
poddana jest kontroli społecznej w stopniu większym, niż ma to miejsce w przy-
padku mężczyzn5.

Takie postrzeganie pracy kobiet wpływa na ich pozycję na gruncie prawa 
ubezpieczeń, a zwłaszcza na możliwość wypracowania prawa do własnej eme-
rytury i jej wysokość. Wskazują na to liczne badania ujawniające dysproporcje 
w dochodach kobiet i mężczyzn, przerwy w zatrudnieniu związane ze sprawo-
waniem osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, a także 
na częstsze niż w przypadku mężczyzn zatrudnienie w niepełnym wymiarze 
czasu pracy6.

W związku z tym warto zastanowić się, w jaki sposób wzmacniać pozycję 
prawną kobiet prowadzących gospodarstwo domowe, w szczególności rozwa-
żenia wymaga kwestia oceny postulatów regulacji prawnej pracy wykonywa-
nej w domu i zabezpieczenia emerytalnego kobiet angażujących się w opiekę 
nad członkami rodziny, a także wpływu dyskryminacji kobiet w zatrudnieniu 
na wysokość świadczeń emerytalnych i rozdział obowiązków domowych oraz 
rodzicielskich.

Na te pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule przedsta-
wiając dane obrazujące sytuację kobiet na rynku pracy oraz wybrane regula-
cje z zakresu prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych, mające wpływ 
na położenie prawne kobiet biernych zawodowo oraz pracujących w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, ze względu na zaangażowanie w prowadzenie gospodar-
stwa domowego i opiekę nad bliskimi.

5 Por. A. Titkow, D. Duch-Krzystoszek, B. Budrowska, Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, 
perspektywy, Warszawa 2004, s. 33. Autorzy wskazują, że nieodpłatna praca kobiet nie funkcjonuje 
jako kategoria dyskursu publicznego, w efekcie czego pozostaje jedynym, podstawowym, nie 
podlegającym kontroli świata zewnętrznego desygnatem sfery prywatnej.
6 Główny Urząd Statystyczny, Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce (stan w 2014 
roku), Główny Urząd Statystyczny. Portal Informacyjny, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/
rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/roznice-w-wynagrodzeniach-
kobiet-i-mezczyzn-w-polsce-stan-w-2014-roku,132242,1.html (dostęp: 17.04.2017); por. także: 
Stru k tura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r., Główny Urząd Statystyczny. 
Portal Informacyjny, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-
wynagrodzenia-koszty-pracy/struktura-wynagrodzen-wedlug-zawodow-w-pazdzierniku-
2014-r-,5432,4.html (dostęp: 30.10.2016); Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2016, Główny 
Urząd Statystyczny. Portal Informacyjny, http:///stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/
opracowania/kobiety-i-mezczyzni-na-rynku-pracy-2016,1,64.html (dostęp: 17.04.2017); Praca 
a obowiązki rodzinne w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny. Portal Informacyjny, http://stat.gov.
pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/praca-a-obowiazki-rodzinne-w-2010-r-,3,2.
html (dostęp: 17.04.2017).
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2. Zabezpieczenie emerytalne kobiet a dyskryminacja ze względu na płeć

Podnosząc kwestię zabezpieczenia emerytalnego kobiet warto wskazać, 
że kobiety aktywne zawodowo napotykają na problem tzw. luki płacowej, czyli 
dysproporcji w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, mającej również wpływ 
na wysokość przyszłych emerytur. Problem luki płacowej chociaż bezpośrednio 
dotyka kobiety pracujące zawodowo, ma bez wątpienia także wpływ na sytuację 
kobiet pracujących w domu. Kobiety zarabiają mniej i w związku z tym częściej 
niż mężczyźni rezygnują z kariery, aby poświęcić się rodzinie albo decydują się 
na pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. To z kolei rodzi u pracodawców 
niechęć do zatrudniania kobiet – zwłaszcza na dobrze opłacanych stanowiskach 
kierowniczych – gdyż wiążą się one zwykle z większą odpowiedzialnością i po-
trzebą dyspozycyjności, a także do pomijania kobiet przy awansach i typowaniu 
do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Pracodawcy 
obawiają się bowiem inwestowania w pracownika, który może mieć problem 
z godzeniem życia zawodowego i rodzinnego7.

Problem ten został dostrzeżony m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich, 
który wskazywał, że kobiety zatrudniane są w gorzej opłacanych sektorach go-
spodarki, przede wszystkim w sektorze usług opiekuńczych8. Takie stwierdze-
nie potwierdzają dane zgromadzone przez Główny Urząd Statystyczny, które 
wskazują, że najbardziej sfeminizowanymi sektorami gospodarki są: opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna oraz edukacja – w tych sekcjach gospodarki na-
rodowej kobiety stanowią ok. 8 na 10 pracujących9. Zjawisko luki płacowej, 
jak podkreśla RPO, wynikać może także ze stereotypowych opinii o braku pre-
dyspozycji kobiet do wykonywania zawodów technicznych lub sprawowania 
funkcji kierowniczych, a także z niższych wynagrodzeń za godzinę (w 2014 r. 
wskaźnik Gender Pay Gap10 dla Polski wyniósł 7,7 co oznacza, że za godzinę 
pracy kobiety zarabiały średnio o 7,7% mniej od mężczyzn)11, mniejszej liczby 
godzin przepracowanych na płatnych stanowiskach oraz niższej stopy zatrud-

7 Por. także: U. Jackowiak, Sytuacja pracownicza kobiet, Gdańsk 1994, s. 10–11.
8 RPO: Niższe wynagrodzenia kobiet efektem nierówności w życiu społecznym, „Gazeta Prawna”, 
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/9296628,rpo-wynagrodzenia-kobiet-pra-
ca.html (dostęp: 30.10.2016).
9 Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny. Portal Informacyjny, http://
stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/kobiety-i-mezczyzni-na-rynku-
pracy-2016,1,6.html (dostęp: 30.10.2016).
10 Gender Pay Gap (GPG), czyli wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć  – jest 
to różnica między przeciętną godzinową stawką wynagrodzenia brutto mężczyzn i kobiet wyrażo-
na przez procent przeciętnej godzinowej stawki wynagrodzenia brutto mężczyzn.
11 Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce (stan w 2014 r.), Główny Urząd 
Statystyczny. Portal Informacyjny, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-
zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/roznice-w-wynagrodzeniach-kobiet-i-mezczyzn-w-
polsce-stan-w-2014-roku,12,1.html (dostęp: 30.10.2016).
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nienia. Ponadto wśród kobiet jest wyższy odsetek pracujących najemnie i po-
magających bezpłatnie członkom rodzin, niższy natomiast pracujących na wła-
sny rachunek i pracodawców. Kobiety pracują także ponad dwukrotnie częściej 
niż mężczyźni w niepełnym wymiarze czasu pracy (10,7% spośród nich pracuje 
w niepełnym wymiarze, podczas gdy mężczyźni w tej kategorii stanowią tylko 
4,7%). Co istotne dla oceny tego zjawiska – 13,1% kobiet (w przypadku męż-
czyzn tylko 3,3% spośród nich) pracujących w niepełnym wymiarze czasu pra-
cy, jako przyczynę tego stanu rzeczy wskazuje konieczność opieki nad dziećmi, 
innymi osobami oraz inne powody osobiste i rodzinne. Nie dziwi zatem fakt, 
że pracodawcy obawiają się ryzyka socjalnego związanego z zatrudnianiem ko-
biet, gdyż w dalszym ciągu to na nich spoczywają w większym stopniu obo-
wiązki związane z pełnieniem funkcji rodzicielskiej. 

Także w literaturze przedmiotu poszukuje się przyczyn istniejących dys-
proporcji w strukturze zatrudnienia wskazując, że wpływ na nią ma m.in. dyfe-
rencjacja w zakresie poziomu i rodzaju kwalifikacji zawodowych według kry-
terium płci, co z kolei jest konsekwencją nieprawidłowej struktury kształcenia. 
W konsekwencji, wobec braku odpowiedniego przygotowania zawodowego, 
kobiety zostają wyeliminowane z rynku pracy w wielu gałęziach i zawodach, 
co tylko utrwala tradycyjne zdominowanie przez przedstawicieli jednej z płci 
niektórych zawodów, a nawet branż12.

Zjawisko luki płacowej wpisuje się zaś w szerszy problem jaki stanowi 
dyskryminacja ze względu na płeć. Ustawodawca stara się przeciwdziałać prak-
tykom dyskryminacyjnym podnosząc zasadę równego traktowania pracowni-
ków oraz zasadę niedyskryminacji do rangi podstawowych zasad prawa pracy. 
Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy13 „pracow-
nicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obo-
wiązków, co dotyczy w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn 
w zatrudnieniu”. 

Natomiast zasada niedyskryminacji w zatrudnieniu odnosi się do sformu-
łowanej w art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej14 z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r. zasady niedyskryminacji i jest zasadą komplementarną w stosunku 
do zasady równego traktowania w zatrudnieniu15. W doktrynie podkreśla się 
również, że stanowi ważny element prawa do pracy oraz odnosi się do zasady 
poszanowania dóbr osobistych w zatrudnieniu, gdyż zgodnie ze stanowiskiem 
wyrażonym przez SN, dyskryminacja związana jest z naruszeniem godności 
człowieka, której poszanowanie stanowi nakaz nie tylko prawny, lecz także mo-

12 U. Jackowiak, op. cit., s. 24–27. 
13 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666.
14 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483.
15 W. Perdeus, Komentarz do art. 113 k.p., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, K.W. Baran (red.), 
Warszawa 2016, s. 102–103. 
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ralny16. Zgodnie z treścią tej zasady niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskry-
minacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze wzglę-
du na m.in. płeć.

Rozwinięciem i konkretyzacją, a zarazem kluczowym przepisem odno-
szącym się bezpośrednio do równości w zakresie płac, jest natomiast art. 183c 
k.p. Takie stwierdzenie znajduje uzasadnienie w stanowisku SN, który w wy-
roku z dnia 29 listopada 2012 r. stanowi, iż wynikająca z art. 183c k.p. zasada 
jednakowego wynagradzania pracowników, jest rozwinięciem ogólnego zaka-
zu dyskryminacji17. Powoływany przepis stanowi, że pracownicy mają prawo 
do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej 
wartości. Redakcja tego przepisu skłania do rozważenia, po pierwsze, jak ro-
zumieć należy pojęcia: „praca jednakowa” oraz „praca jednakowej wartości”, 
po drugie, czy ustawodawca celowo abstrahuje w treści art. 183c k.p. od wska-
zanych w innych przepisach k.p. kryteriów dyskryminacyjnych, tym samym 
wymagając równości absolutnej w przypadku porównywania prac jednakowych 
lub o jednakowej wartości18.

Pojęcia „pracy jednakowej wartości” zostało określone przez SN, który 
utożsamia je z pracami takimi samymi pod względem rodzaju, kwalifikacji ko-
niecznych do ich wykonywania, warunków, w jakich są świadczone, a także ich 
ilości i jakości19.

Jeśli chodzi natomiast o drugą kwestię, to należy zgodzić się z zaprezento-
wanym w orzecznictwie poglądem, który nakłada na pracownika podnoszącego 
zarzut dyskryminacji w zakresie wynagradzania obowiązek wykazania zarówno 
mniej korzystnego wynagradzania w stosunku do innych pracowników wyko-
nujących pracę jednakową lub pracę jednakowej wartości, jak i zróżnicowania 
spowodowanego niedozwoloną przyczyną, co prowadzi do wniosku, że warun-
kiem sine qua non dalszego postępowania jest istnienie określonej przyczyny 
dyskryminacji20. Tylko pracownik wykonujący pracę jednakową lub jednako-
wej wartości, mający wynagrodzenie ukształtowane na niższym poziomie niż 
inny pracownik, jeżeli ta różnica wynika z jednej lub kilku przyczyn, o których 
mowa w art. 183a § 1 k.p., może być uznany za dyskryminowanego, gdyż zarów-
no przepisy zawarte w rozdziale IIa k.p., jak i prawo UE nie zawierają normy, 
z której miałoby wynikać, że wszyscy pracownicy danego pracodawcy mają 

16 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2006 r., i PK 169/05, „Orzecznictwo Sądu 
Najwyższego Izba Pracy”, nr 7–8/2007, poz. 93.
17 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2012 r., II PK 112/12, „Monitor Prawa Pracy”, 
nr 4/2013, s. 197–199. 
18 J. Wratny, Prawo do wynagrodzenia w świetle zasad sprawiedliwości i równości, http://phavi.
umcs.pl/at/attachments/2015/0522/065217-referat-prof-wratny.pdf (dostęp: 06.11.2016).
19 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2012 r., II PK 112/12, „Monitor Prawa Pracy”, 
nr 4/2013, s. 197–199. 
20 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2014 r., III PK 126/13, Lex nr 1487089.
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być równo traktowani, lecz wskazują one jedynie na kryteria, które nie mogą 
uzasadniać różnicowania sytuacji zatrudnionych21.

Ta konkluzja wydaje się być uzasadniona zważywszy, że w pewnych przy-
padkach różnicowanie wynagrodzeń może być spowodowane przesłankami sta-
żowymi, czy też strukturą terytorialną przedsiębiorstwa posiadającego oddziały 
w różnych częściach kraju – w takim przypadku dyferencjacja wynagrodzeń 
może znajdywać uzasadnienie w sytuacji na lokalnym rynku bądź w wyso-
kości kosztów związanych z utrzymaniem na danym terenie i nie wykazywać 
związku z którymkolwiek z kryteriów dyskryminacyjnych22. Przykładowo SN 
w uzasadnieniu uchwały z dnia 27 marca 2007 r. wskazywał, że niekwestiono-
wanym kryterium (miernikiem) nakładu pracy, któremu powinno odpowiadać 
wynagrodzenie za pracę (jego wysokość) jest staż pracy, czyli długość przy-
czyniania się pracownika (pracowników) do osiągnięcia pozytywnych efektów, 
zwłaszcza gospodarczych, pozwalająca na różnicowanie wysokości wynagro-
dzenia pracowniczego szczególnie w skali kwartału, czy roku23. Warto mieć 
jednak na uwadze, że różnicowanie wynagrodzeń pracowników ze względu na 
przykładowo staż pracy, wymaga przy ocenie zasadności zastosowania tego 
kryterium dużej ostrożności, gdyż bezkrytyczne odwołanie się do kryterium 
stażu pracy jako przyczyny uzasadniającej dyferencjację płacową, może prowa-
dzić do utrwalania dyskryminacji kobiet24. Zgodnie z treścią art. 183a § 4 k.p., 
z dyskryminacja pośrednią mamy do czynienia wtedy, gdy na skutek pozornie 
neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania 
występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczegól-
nie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pra-
cy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby 
pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka 
przyczyn określonych w art. 183a § 1 k.p., chyba że postanowienie, kryterium 
lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem 
cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właści-
we i konieczne. Biorąc pod uwagę, że kobiety znacznie częściej niż mężczyźni 
legitymują się krótszym stażem pracy, odwołanie się do kryterium stażu pracy 
może prowadzić niekiedy do ich dyskryminacji, co stanowi nie tylko naruszenie 
zasady równego traktowania w zatrudnieniu, lecz także zwiększa ryzyko niższej 

21 Wyrok SN z dnia 14 maja 2014 r., II PK 208/13, Lex nr 1477443.
22 J. Wratny, op. cit.
23 Uchwała SN z dnia 27 marca 2003 r., II PZP 3/07, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba 
Pracy”, nr 17–18/2007, poz. 243.
24 W trakcie obrad poświęconych tematyce przestrzegania Konwencji Nr 111 MOP, podczas 83 
sesji MPK w Genewie, wskazywano na konieczność dokonywania analiz w zakresie rozwiązań 
odnoszących się do stażu pracy celem ustalenia, które z nich utrwalają dyskryminację wobec osób 
legitymujących się często krótszym okresem, np. kobiet.
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emerytury, której wysokość w przypadku kobiet wynika zarówno z krótszego 
niż w przypadku mężczyzn stażu pracy, jak i z niższych zarobków, które z kolei 
mogą być konsekwencją utrwalania dyskryminacji płacowej kobiet spowodo-
wanej odwoływaniem się do pozornie neutralnego postanowienia, jakim jest 
staż pracy. 

Dlatego należy zgodzić się z prezentowanym w literaturze stanowiskiem 
wiążącym staż zawodowy z faktyczne posiadaną wiedzą i kwalifikacjami wy-
korzystywanymi na danym stanowisku, co prowadzi do wniosku, że powinien 
on również uwzględniać wykonywanie pracy w oparciu o niepracownicze pod-
stawy zatrudnienia. W przypadku kobiet ma to szczególne znaczenie, gdyż słab-
sza w ich przypadku pozycja na rynku pracy prowadzi często do świadczenia 
pracy na podstawie umów cywilnoprawnych25.

Poza tym warto pamiętać, że pracownik może zgłosić okoliczności mogące 
wzbudzić poważne wątpliwości w przedmiocie zasadności odwołania się przez 
pracodawcę do stażu pracy, jako kryterium powiązanego z doświadczeniem, 
mającym wpływ na jakość pracy wykonywanej przez pracownika26. Dlatego 
tak jak podkreśla się w orzecznictwie i doktrynie, pracodawca powołujący się 
na różne kwalifikacje zawodowe i staż pracy musi wykazać, że miały one zna-
czenie przy wykonywaniu powierzonych pracownikom zadań27.

3. Ubóstwo i wykluczenie społeczne kobiet w świetle danych organów UE

Temat ubóstwa i wykluczenia społecznego kobiet stał się również przed-
miotem zainteresowania Parlamentu Europejskiego. W uzasadnieniu spra-
wozdania z 26 kwietnia 2016 r., Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
wskazywała, że w 2015 r. pomimo poczynionych starań, osiągnięto niewielki 
postęp w walce z tym problemem28. Zgodnie z danymi statystycznymi dotyczą-
cymi rozdziału ubóstwa dochodowego i nierówności dochodów w UE – 16,6% 
ludności w 28 państwach członkowskich uznaje się za zagrożoną ubóstwem 
po transferach społecznych – przy czym w przypadku kobiet ryzyko to wyno-
si 17,2%, zaś w przypadku mężczyzn 16,1%. Zdaniem Komisji Praw Kobiet 
i Równouprawnienia, szczególnie zagrożone ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym są kobiety niepełnosprawne, samotne matki, emerytki oraz imigrantki, 
gdyż to one znacznie częściej niż mężczyźni angażują się w opiekę nad człon-

25 K. Walczak, Staż pracy jako podstawa różnicowania wynagrodzenia pracowników – teoria 
i praktyka, „Monitor Prawa Pracy”, nr 3/2014, s. 122.
26 C 17/05, „Monitor Prawa Pracy”, nr 11/2006, s. 619, podaję za: K. Walczak, op. cit., s. 122.
27 Wyrok SN z 22 lutego 2007 r., I PK 242/06, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy”, 
nr 7–8, poz. 98.
28 Sprawozdanie z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ubóstwa: perspektywa płci (2015/2228(INI)), 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-
2016-0153+0+DOC+PDF+V0//PL (dostęp: 30.10.2016).
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kami rodziny, co skutkuje przerwami w pracy zawodowej oraz prowadzi do wy-
konywania pracy w oparciu o pozapracownicze podstawy zatrudnienia, w ra-
mach gospodarstwa domowego, w niepełnym wymiarze czasu pracy. Różnice 
w wynagrodzeniach oraz przerwy w karierze zawodowej spowodowane pró-
bą pogodzenia życia zawodowego i prywatnego, prowadzą również do różnic 
w wysokości emerytur. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, im krótszy jest 
staż pracy kobiety, tym dysproporcja w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn 
jest wyższa i waha się od 18% do 33% na niekorzyść kobiet29.

4. Renta rodzinna po zmarłym mężu a prawo kobiet do wypracowania wła-
snej emerytury

Kwestią istotną z punktu widzenia kobiet pracujących w gospodarstwie do-
mowym jest również ocena instytucji renty rodzinnej, funkcjonującej na gruncie 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych30. Regulacja zawarta w tej ustawie daje podstawę kobietom, 
które nie nabyły prawa do własnej emerytury i nie są w stanie same się utrzy-
mać, możliwość ubiegania się o rentę rodzinną po zmarłym mężu, po spełnieniu 
przesłanek określonych w art. 70 u.e.r. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, wdowa 
ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:
 – w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy, 

albo
 – wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnio-

ne do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli 
kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem 
całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całko-
wicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Co istotne w przypadku, gdy wdowa uzyska prawo do renty rodzinnej 
ze względu na osiągnięcie 50 roku życia, prawo do renty rodzinnej będzie mia-
ło charakter dożywotni.

Natomiast w sytuacji, gdy prawo do renty rodzinnej powstało nie ze wzglę-
du na wiek, dojdzie do jego ustania w przypadku, gdy :
 – wdowa odzyska zdolność do pracy – chyba że wychowuje osobę lub osoby, 

o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt. 2,
 – zaprzestanie wychowywania osób, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2,

29 RPO: Niższe wynagrodzenia kobiet efektem nierówności w życiu społecznym, „Gazeta Praw-
na”, http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/929539628,rpo-wynagrodzenia-ko-
biet-praca.html (dostęp: 30.10.2016).
30 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 ze zm.
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 – zaprzestanie sprawowania pieczy nad dzieckiem, o którym mowa w art. 70 
ust. 1 pkt 2,

 – prawo do renty rodzinnej nabędzie również wdowa, która osiągnęła wiek 
50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak 
niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób, 
o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt. 2 (art. 70 ust. 2 u.e.r.).

Podkreślenia wymaga również, że rozwód będący skutkiem trwałego i zu-
pełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, nie przekreśla prawa kobiety do renty 
rodzinnej po zmarłym mężu.

Ten przypadek ustawodawca uregulował w art. 70 ust. 3 u.e.r. stanowiąc, 
że prawo do renty rodzinnej ma również małżonka rozwiedziona lub wdowa, 
która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, 
jeżeli spełnia warunki określone w art. 70 ust. 1 lub 2, a dodatkowo również 
w dniu śmierci męża miała prawo do alimentów z jego strony ustalone wyro-
kiem lub ugodą sądową.

Natomiast w sytuacji, gdy wdowa nie spełnia warunków określonych 
w art. 70 ust. 1 lub 2 u.e.r. może ubiegać się o rentę rodzinną mającą charakter 
okresowy, jeżeli nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania. 

Renta rodzinna, o której stanowi art. 70 ust. 4 u.e.r. ma charakter okreso-
wy, gdyż może zostać przyznana tylko na okres jednego roku od chwili śmier-
ci męża, chyba że wdowa uczestniczy w zorganizowanym szkoleniu mającym 
na celu uzyskanie kwalifikacji do pracy zarobkowej – wówczas okres pobiera-
nia renty rodzinnej może zostać wydłużony maksymalnie na okres dwóch lat 
od chwili śmieci męża.

Nie wdając się w szczegóły dotyczące regulacji renty rodzinnej należy za-
uważyć, że instytucja ta odzwierciedla istniejącą dyskryminację płacową ko-
biet. Jej wysokość uzależniona jest od wysokości emerytury lub renty z tytu-
łu niezdolności do pracy, która przysługiwałaby osobie zmarłej, co oznacza, 
że funkcjonuje ona w oderwaniu od wartości pracy wykonywanej w ramach 
prowadzenia gospodarstwa domowego, którą należy szacować nie tylko w licz-
bach, lecz również uwzględniać jej znaczenie w kształtowaniu rozwoju całego 
społeczeństwa. Co więcej, często pobieranie renty rodzinnej jest dla kobiet ko-
rzystniejsze niż pobieranie własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do 
pracy, co wiąże się z wysokością przeciętnego wynagrodzenia osiąganego przez 
mężczyzn – na ogół jest ono wyższe niż wynagrodzenie pobierane przez kobie-
ty31. Zgodnie z danymi GUS w październiku 2014 r. przeciętne wynagrodzenie 
mężczyzn było wyższe niż wynagrodzenie kobiet o 764,18 zł (tj.o 20.6%). Męż-
czyźni osiągnęli wynagrodzenie o 374,03 zł (tj. o 9,1%) wyższe od średniego 

31 Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Struktura 
wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2016 r., Serwis 
Informacyjny ZUS – strona główna, http://www.zus.pl/documents/ (dostęp: 17.04.2017).
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w skali kraju, natomiast kobiety niższe o 390,15 zł (tj. o 9,5%) niższe32. Tak 
więc wdowy uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, często znajdu-
ją się w korzystniejszej sytuacji materialnej niż te, które pracując zawodowo, 
nabyły prawo do własnej emerytury. Wynika to, tak jak zostało to wcześniej 
wskazane, zazwyczaj z krótszego niż w przypadku mężczyzn stażu pracy, a tak-
że niższego wynagrodzenia, które ma wpływ na wysokość składek odprowadza-
nych na ubezpieczenie społeczne.

5. Podsumowanie

Tytułem podsumowania warto wskazać, że praca kobiet w gospodarstwie 
domowym jest dużym wyzwaniem dla prawa pracy i prawa ubezpieczeń spo-
łecznych. Badania dotyczące budżetu czasu ludności wskazują, że to kobiety 
częściej niż mężczyźni poświęcają czas obowiązkom, również tym związanym 
z zajęciami i pracami domowymi. Natomiast udział czasu odpoczynku w struk-
turze doby kobiety jest na wszystkich etapach cyklu życia niższy niż u męż-
czyzn. Warto podkreślić, że istotne różnice w strukturze doby kobiet i męż-
czyzn, zaobserwowano w odniesieniu do dwóch  grup czynności zaliczanych 
do czasu obowiązku – pracy zawodowej oraz zajęć i prac związanych z pro-
wadzeniem gospodarstwa domowego. Wypełnianie obowiązków domowych 
pochłaniało zdecydowane większą część doby w przypadku kobiet, mniejsza jej 
część poświęcały  z kolei na pracę zawodową33. 

Prace przynależące do sfery prywatnej, chociaż posiadają wartość rynkową 
nie są opłacane, a to ma wpływ nie tylko na sytuację materialną kobiet i ich za-
bezpieczenie emerytalne, lecz również na występowanie przemocy, której ofia-
rami stają się przede wszystkim kobiety, uzależnione ekonomicznie od mężów. 
Dlatego tak ważne jest, aby wreszcie dostrzec wagę i skalę problemu, jakim jest 
brak odpowiednich rozwiązań systemowych i prawnych, zmierzających do po-
prawy sytuacji kobiet pracujących w domu34.

Wydaje się, że jeszcze przez długi czas nie uda się wypracować satysfakcjo-
nujących rozwiązań przede wszystkim ze względu ścieranie się dwóch wartości: 
z jednej strony praca kobiet w domu, które całkowicie poświęciły się rodzinie 
oraz praca kobiet na podwójnym, potrójnym, a czasem nawet poczwórnym „eta-
cie”35, z drugiej twarde reguły gry rynkowej, które skłaniają kobiety traktujące 
karierę zawodową jako priorytet, do całkowitego oddania się pracy zarobkowej, 

32 Główny Urząd Statystyczny, Struktura wynagrodzeń, op. cit.
33 Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Budżet czasu 
ludności 2013. Cz. II, Warszawa 2016 r.; I. Błaszczak-Przybycińska, op. cit.
34 Por. dane dotyczące głównych przyczyn związanych z usługami opiekuńczymi dla dzieci do lat 
14 wpływające na niepodejmowanie pracy lub pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, [w:] 
Główny Urząd Statystyczny, Praca a obowiązki...
35 J. Szachowicz-Sempruch, op. cit.
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co wskazuje przede wszystkim na potrzebę rozwijania zinstytucjonalizowanych 
form opieki nad dziećmi oraz wspieranie ich aktywności na rynku pracy. Bez 
wątpienia, praca domowa ma dużą wartość, także ekonomiczną, ale uważam, 
że regulacja prawna pracy wykonywanej w gospodarstwie domowym powinna 
stanowić tylko pomocnicze rozwiązanie tego problemu zwłaszcza, że należa-
łoby się zastanowić jak oszacować wartość pracy, wykonywanej przez kobie-
ty w domu w poszczególnych przypadkach. To zaś rodzi pytanie o możliwość 
i sposób ewidencjonowania godzin pracy, świadczonej przez kobiety w domu 
(patrząc na ten problem choćby z perspektywy ochrony dóbr osobistych, takich 
jak np. godność, prawo do prywatności, pojawia się pytanie kto, w jakim zakre-
sie byłby uprawniony do kontroli rzeczywistego wykonywania poszczególnych 
zajęć i prac domowych). Uczestnicy badań wskazują bowiem trafnie, że nie 
wszystkie kobiety są jednakowo obciążone taką pracą36. Są to zresztą nie jedyne 
zagrożenia, które wiążą się z opłacaniem pracy wykonywanej w gospodarstwie 
domowym37. Wskazuje się również, że płaca za pracę w domu mogłaby wpły-
nąć niekorzystnie na zmianę stosunków pomiędzy małżonkami, gdyż mężowie 
mogliby utwierdzić się w przekonaniu, iż mają prawo oczekiwać od żon prac 
domowych, ze względu na ich opłacanie z budżetu państwa. Układ polegający 
na opłacaniu z budżetu państwa prac domowych wykonywanych przez kobiety 
na rzecz mężów i innych członków rodziny, doprowadziłby do przekształcenia 
typowych dla społeczeństwa patriarchalnego relacji w legitymizowany patriar-
chat państwowy. Ponadto pojawia się pytanie, czy również mężczyźni wykonu-
jący prace w ramach gospodarstwa domowego, nie powinni otrzymywać w za-
mian wynagrodzenia z budżetu państwa. 

Moim zdaniem państwo powinno więc przede wszystkim zmierzać do za-
gwarantowania kobietom obok równych praw, także realizację dyrektyw: 
równego traktowania oraz równych szans38. Przede wszystkim należy podjąć 
działania mające na celu wyeliminowanie zjawiska dyskryminacji płacowej, 
co w konsekwencji wpłynie na wysokość emerytur kobiet oraz w połączeniu 
z upowszechnianiem modelu rodziny opartym na partnerstwie i sprawiedliwym 
podziale obowiązków domowych, może przyczynić się do większej aktywności 
kobiet na rynku pracy. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, skłaniam się raczej do postulatu 
wzmacniania potencjału zawodowego kobiet na rynku pracy poprzez tworze-
nie warunków umożliwiających rodzicom godzenie życia zawodowego z ro-
dzinnym. Priorytetem państwa powinna być więc nie regulacja prawna pracy 
wykonywanej w domu, lecz przede wszystkim inwestycja w rozbudowę zinsty-
tucjonalizowanego systemu opieki nad dziećmi, aktywizacja zawodowa kobiet 

36 A. Titkow, D. Duch-Krzystoszek, B. Budrowska, op. cit., s. 148.
37 Ibidem, s. 147–148.
38 U. Jackowiak, op. cit., s. 21–31.
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w każdym wieku, również starszych, których stan zdrowia i motywacja pozwa-
lają na wykonywanie pracy zawodowej i czerpanie z niej satysfakcji. Szcze-
gólnie istotne jest to w kontekście prognozowanych zmian demograficznych 
oraz zmian struktury demograficznej kraju39. Ważne jest również kształtowanie 
wśród kobiet idei kształcenia ustawicznego, co znacznie zwiększy ich szan-
se na rozwój zawodowy i osobisty, wzmocni pozycję negocjacyjną względem 
pracodawcy, a tym samym umożliwi zachowanie równowagi w sferze życia 
zawodowego i osobistego.
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Możliwość podjęcia zatrudnienia w czasie trwania 
urlopu macierzyńskiego. Rozważania na gruncie 
prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych

Tradycja ochrony macierzyństwa i rodzicielstwa jest głęboko ugruntowana 
w przepisach wielu państw i organizacji międzynarodowych. W tym miejscu 
warto zwrócić uwagę na Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 3 
dotyczącą zatrudnienia kobiet przed i po porodzie z 1919 roku3, Konwencję 
nr 103 dotyczącą ochrony macierzyństwa z 1952 roku4 czy Konwencję nr 183 
z 2000 roku5 oraz wiele regulacji lub zaleceń innych organizacji międzynarodo-
wych (jak np. Karta Praw Podstawowych UE)6. Państwo Polskie zobowiązane 
jest do ochrony macierzyństwa i rodzicielstwa, czego wyrazem jest artykuł 18 
Konstytucji RP7. Stanowi on, iż „małżeństwo jako związek kobiety i mężczy-
zny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opie-
ką Rzeczypospolitej Polskiej”. Polskie prawo pracy od lat chroni pracownice 
w ciąży i rodziców nowonarodzonych dzieci. Historia ochrony macierzyństwa 
i rodzicielstwa w polskim prawie pracy sięga okresu międzywojennego8. Aktu-
alnie ochrona macierzyństwa  i rodzicielstwa wyrażona jest głównie w Kodek-
sie pracy9 (dalej: k.p.). Cały dział VIII pt. „Uprawnienia pracowników związane 
z rodzicielstwem” jest poświęcony właśnie temu zagadnieniu. Dodatkowe in-
stytucje wspomagające ochronę tych wartości uregulowane są również w usta-
wie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa10.

1 Doktorant, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa  i Administracji, Katedra Prawa Pracy i Po-
lityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2 Doktorantka, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Polityki Gospo-
darczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3 Nie ratyfikowana przez Polskę, zob. tekst aktu: Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Orga-
nizacji Pracy, lata 1919–1994, Warszawa 1996.
4 Konwencja nr 103 dotycząca ochrony macierzyństwa (zrewidowana), z 1952 r., Dz.U. z 1976 r., 
Nr 16, poz. 99.
5 Nie ratyfikowana przez Polskę, zob. tekst aktu: Międzynarodowa Organizacja Pracy, http://
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183 
(dostęp: 03.11.2016).
6 Karta Praw Podstawowych z dnia 7.12.2000 r., Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010.
7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
8 W tym miejscu należałoby przytoczyć ustawę z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodo-
cianych i kobiet, Dz.U. z 1924 r. Nr 65, poz. 636.
9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141.
10 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby  i macierzyństwa, Dz.U. z 1999 r. Nr 60, poz. 636. 
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Jeden z ważniejszych przykładów takiej ochrony stanowią urlopy związane 
z macierzyństwem i rodzicielstwem. Urlopy te są traktowane w doktrynie prawa 
pracy jako „wyłączenie obowiązku świadczenia pracy przyznane pracownikom 
w celu realizacji obowiązków rodzicielskich i wychowawczych” i posiadają 
umocowanie w Kodeksie pracy11. Urlopy związane z macierzyństwem i rodzi-
cielstwem spełniają niezwykle istotne zadania społeczne. Zgodnie z poglądem 
L. Mitrusa urlopy te umożliwiają skorzystanie z czasu wolnego przeznaczonego 
na sprawowanie opieki nad nowo narodzonym dzieckiem, gwarantują ochronę 
przed wypowiedzeniem w czasie ich trwania oraz możliwość powrotu do przed-
siębiorstwa po zakończeniu urlopu, natomiast przepisy z zakresu ubezpieczeń 
społecznych zapewniają świadczenia rekompensujące utracony zarobek12.

Najistotniejszą zdaniem autorów instytucją chroniącą macierzyństwo i ro-
dzicielstwo osób pracujących w polskim prawie pracy jest urlop macierzyński. 
Celem tego urlopu jest ochrona zdrowia kobiety w ostatnim okresie ciąży i moż-
liwość przygotowania się przez nią do porodu, a przede wszystkim możliwość 
regeneracji ciała kobiety po porodzie i zapewnienie opieki dziecku w pierw-
szym okresie jego życia13. Podobnie cel urlopu macierzyńskiego określa A.M. 
Świątkowski14: 

Urlop macierzyński jest przeznaczony na przygotowanie się do porodu, odnowienie orga-
nizmu pracownicy po porodzie oraz umożliwienie matce dziecka nawiązania więzi psychicznej 
z nowo narodzonym dzieckiem oraz roztoczenia nad nim opieki w pierwszych tygodniach po po-
rodzie.

Aby zaprezentować skalę zjawiska jakim jest przebywanie na urlopach 
związanych z macierzyństwem, warto w tym momencie przytoczyć kilka da-
nych statystycznych z lat poprzednich. Najpełniejsze dane posiadane dotych-
czas przez autorów dotyczą roku 2014. Liczba urodzeń w roku 2014 wyniosła 
376 tys.15 Zgodnie z danymi Departamentu Statystki i Prognoz Aktuarialnych 

11 A. Bigaj, Prawo do urlopu wypoczynkowego, Warszawa 2015, s. 33.
12 Podobnie: L. Mitrus, Wątpliwości wokół urlopu rodzicielskiego, [w:], Prawo pracy. Refleksje  
i poszukiwania. Księga Pamiątkowa Prof. Jerzego Wratnego, G. Uścińska (red.), Warszawa 2013, 
s. 357.
13 L. Mitrus, Ochrona rodzicielstwa w świetle zmian Kodeksu pracy, [w:] Jedność w różnorodno-
ści. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga Pa-
miątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, A. Patulski  i K. Walczak (red.), 
Warszawa 2009, s. 189–200. 
14 Zgodnie z: A.M. Świątkowski, Komentarz do art. 180 k.p., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, A.M. 
Światkowski (red.), Legalis 2016; podobnie J. Wratny, Komentarz do art. 180 k.p., [w:] Kodeks 
pracy. Komentarz, J. Wratny (red.), Legalis 2016.
15 Minister Pracy  i Polityki Społecznej, Informacja Ministra Pracy  i Polityki Społecznej o re-
alizacji ustawy z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw, Dz.U. poz. 675, http://orka.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3308 (dostęp: 27.10.2016)
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Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za rok 201416: w tym roku podsta-
wowy zasiłek macierzyński (z tytułu przebywania na urlopie macierzyńskim)17 
pobierało 427,3 tys. osób18 w tym tylko 31,3 tys. mężczyzn. Dane te uwzględ-
niają również matki, osoby pozostające na urlopie macierzyńskim w roku 2014, 
a których dzieci urodziły się jeszcze w 2013 roku.

Zgodnie z art. 180 § 1 k.p. urlop macierzyński wynosi od 20 do 37 tygo-
dni, jego wymiar zależy od ilości urodzonych podczas porodu dzieci. Podstawa 
zatrudnienia, wymiar czasu pracy ani staż pracy nie mają wpływu na nabycie 
prawa do urlopu macierzyńskiego19. Pracownica może wykorzystać jego część 
(aż do sześciu tygodni) przed planowaną datą porodu. Możliwość ta ma na celu 
właściwe i bezpieczne przygotowanie się matki do porodu. Urlop ten ma cha-
rakter obligatoryjny, a pracownica – matka która urodziła dziecko, jest zobligo-
wana do korzystania z tego urlopu przez minimalny okres 14 tygodni po poro-
dzie. W pewnych szczególnych przypadkach20, takich jak urodzenie martwego 
dziecka czy zgon dziecka po porodzie, czas ten może zostać skrócony do 8 ty-
godni od dnia porodu. Należy się przychylić do poglądu J. Wratnego, iż okres 
8 tygodni po porodzie stanowi w każdym przypadku minimalny przysługujący 
matce okres urlopu macierzyńskiego. Z przepisów tych można wyprowadzić 
wniosek, że urlop macierzyński składa się z dwóch części. W okresie 8 pierw-
szych tygodni pełni funkcję przerwy połogowej przeznaczonej na regenerację 
sił fizycznych i psychicznych kobiety po odbytym porodzie. Dalsza część urlo-
pu macierzyńskiego przeznaczona jest natomiast wyłącznie na opiekę nad ma-
łym dzieckiem21.

Trudno negować niezwykle istotny cel tego urlopu – zarówno dla zdrowia 
matki, jak i dziecka. Mimo to niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której 
kobiety są zmuszone lub chcą podjąć zatrudnienie w czasie jego trwania. W tym 
momencie nasuwają się więc liczne pytania o prawną możliwość zatrudnienia 
kobiety przebywającej na urlopie macierzyńskim, na które autorzy będą starać 

16  Departament Statystyki  i Prognoz Aktuarialnych, Informacja o wykorzystaniu urlopu macie-
rzyńskiego (podstawowego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlo-
pu rodzicielskiego) w okresie styczeń  – grudzień 2014 r., http://www.spol  eczenstwoobywatelskie.
gov.pl/sites/default/files/zasilki_macierz_w_okresie_i-xii_2014_r.pdf (dostęp: 26.10.2016).
17 Należy zaznaczyć, iż urlopy związane z macierzyństwem i rodzicielstwem wyglądały inaczej 
niż aktualnie.
18  Oczywiście liczba urodzeń w danym roku a liczba osób korzystających z urlopów macierzyńskich 
w tym samym czasie nie muszą być tożsame.
19 Zgodnie z: A.M. Świątkowski, Komentarz do art. 180 k.p., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, A.M. 
Światkowski (red.), Legalis 2016; podobnie: M. Nałęcz, Komentarz do art. 180 k.p., [w:] Kodeks 
pracy. Komentarz, K. Walczak (red.), Legalis 2016.
20 Oczywiście sytuacje te są uregulowane w bardziej szczegółowy sposób w k.p., zob. m.in. 
art. 1801 § 1  i 2 k.p.
21 J. Wratny, Komentarz do art. 180 k.p., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, J. Wratny (red.), Lega-
lis 2016.
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się udzielić odpowiedzi w dalszej części artykułu. Czy podjęcie zatrudnienia 
przez osobę korzystającą z urlopu macierzyńskiego jest w ogóle dopuszczal-
ne? Na jakich warunkach może zostać dopuszczone takie zatrudnienie? Czy 
ewentualny zakaz zatrudnienia osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim 
może zostać uznany za zbyt daleko idącą ingerencję ustawodawcy w prawa 
pracownika i pracodawcy? Rozważaniom poddana zostanie również relacja po-
między regulacjami dotyczącymi możliwości omawianego zatrudnienia a celem 
urlopu macierzyńskiego. Wszelkie rozważania w niniejszym artykule uwzględ-
niają zmiany wprowadzone 2 stycznia 2016 roku ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw22.

Zwróćmy uwagę, iż brak jest zarówno w Kodeksie pracy, jak i w pozosta-
łych przepisach wyraźnego ograniczenia lub zakazu podejmowania zatrudnie-
nia przez osobę korzystającą z urlopu macierzyńskiego. Bez znaczenia w tym 
miejscu jest forma prawna tego zatrudnienia i to, czy zatrudnienie miałoby być 
podjęte u pracodawcy udzielającego tego urlopu czy też u innego pracodawcy. 
Mając na uwadze brak wyraźnego unormowania tej kwestii, a także uwzględ-
niając zasadę swobody zawierania umów (wynikającą z podstawowych zasad 
prawa pracy zawartych w k.p.), można by stwierdzić, iż podjęcie takiego za-
trudnienia w przypadku zgodnej woli osoby przebywającej na urlopie macie-
rzyńskim i pracodawcy jest dopuszczalne.

Kolejny argument przemawiający za takim rozwiązaniem wynikać mógłby 
również z braku uregulowania tej kwestii w ustawie o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Na mocy 
tej ustawy, osobie przebywającej na urlopie macierzyńskim przysługuje zasiłek 
macierzyński - świadczenie pieniężne mające na celu rekompensatę czasowo 
utraconych dochodów23. W wymienionej wyżej ustawie nie zostały jednak wy-
mienione żadne sankcje za podjęcie zatrudnienia w czasie trwania tego urlopu. 
Co ciekawe, art. 31 ust. 4a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje sankcję za podjęcie 
zatrudnienia w czasie trwania urlopu rodzicielskiego – „wysokość zasiłku ma-
cierzyńskiego zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym 
pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy 
u pracodawcy udzielającego takiego urlopu”. Na marginesie należy zauważyć, 
iż regulacja ta jest niepełna, przykładowo nie traktuje o możliwości zatrudnie-
nia u innego pracodawcy. W przypadku urlopu macierzyńskiego ustawodawca 

22 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, 
Dz.U. z 2015 r., poz. 1268.
23 Szerzej o zasiłku m.in.: E. Mazurczak-Jasińska, K. Stopka, O charakterze  i funkcjach zasił-
ku macierzyńskiego dla ubezpieczonego ojca dziecka, [w:] Księga dla naszych kolegów: prace 
prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka  i doktora 
Marka Zagrosika, J. Mazurkiewicz (red.), Wrocław 2013, s. 319–330; Jędrasik-Jankowska I., 
Pojęcia  i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2012, s. 328–330.
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w ogóle nie reguluje tej kwestii. Jest to rażącą niekonsekwencją ustawodawcy: 
nie dość, że nie traktuje o innych urlopach, a nawet nie odnosi się do wszystkich 
sytuacji w przypadku urlopu rodzicielskiego (np. kiedy pracownik korzystają-
cy z tego urlopu podejmuje zatrudnienie u innego pracodawcy). W świetle tej 
ustawy teoretycznie dopuszczalna byłaby więc sytuacja, w której pracownica 
przebywająca na urlopie macierzyńskim mogłaby podjąć zatrudnienie i pobie-
rać zasiłek macierzyński. Oczywiście w takim wypadku powstałyby pytania 
o podmiot zobligowany do opłacania składek emerytalnych i rentowych za ta-
kiego pracownika na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych24, 
jest to jednak kwestia poboczna w naszych rozważaniach.

Czy w przypadku braku omawianych regulacji należy dopuścić możliwość 
podjęcia takiego zatrudnienia, czy też należy uznać brak stosownego zakazu 
w k.p. oraz brak sankcji w postaci utraty prawy do zasiłku macierzyńskiego 
za rażącą niekonsekwencję ustawodawcy? Udzielając odpowiedzi na te pyta-
nia należy posiłkować się wykładnią celowościową i spróbować odtworzyć cel 
wprowadzenia regulacji urlopu macierzyńskiego do Kodeksu pracy.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, zgodnie z poglądem przedstawicieli 
nauki prawa pracy, celem urlopu macierzyńskiego jest ochrona zdrowia kobie-
ty w ostatnim etapie ciąży oraz właściwe przygotowanie jej do porodu, a tak-
że, co niezwykle istotne, regeneracja organizmu kobiety w pierwszym okresie 
po porodzie i zapewnienie dziecku należytej opieki w pierwszych tygodniach 
jego życia. Jest on, co należy z całą stanowczością podkreślić, jedną z najważ-
niejszych regulacji prawnych chroniących macierzyństwo i rodzicielstwo znaj-
dujących się w Kodeksie pracy. Cel ten jest niezwykle istotny z punktu widze-
nia ochrony zdrowia matki i nowonarodzonego dziecka. Nietrudno wyobrazić 
sobie sytuację, w której bez tak mocnej regulacji, kobieta byłaby zmuszona 
wrócić do pracy w krótkim czasie po porodzie. 

Zwróćmy uwagę na fakt, iż urlop macierzyński ma charakter obligatoryjny 
i jest uprawnieniem, ale zarazem też obowiązkiem pracownicy w ciąży (przy-
najmniej we wspomnianym już powyżej wymiarze)25. Kobieta co do zasady nie 
może zakończyć go wcześniej, ani zrzec się go całkowicie. Jako uprawnienie 
jest ono niezbywalne26, musi zostać wykorzystane przez kobietę-pracownicę 
nieprzerwanie w naturze27. 

24 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 1998 r. 
Nr 137, poz. 887 ze zm.
25 Szerzej także: A. Malinowski, Komentarz do art. 180 k.p., [w:] Urlopy pracownicze. Komentarz, 
A. Malinowski (red.), Warszawa 2010.
26 Przynajmniej w odniesieniu do pierwszych 8 lub 14 tygodni po porodzie.
27 K. Rączka, Komentarz do art.180 Kodeksu pracy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, M. Gersdorf, 
M. Raczkowski  i K. Rączka (red.), Lex 2014.
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Jedyna możliwość rezygnacji z części tego urlopu została uregulowana 
w art. 180 § 4 k.p., zgodnie z którym: pracownica, która wykorzystała po poro-
dzie minimum 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, może zrezygnować z jego 
pozostałej części, jeżeli „pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta 
pracownik – ojciec wychowujący dziecko” lub „przez okres odpowiadający 
okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę 
nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu 
sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową”. Tak jak już zostało 
wcześniej wskazane, po wykorzystaniu 14 tygodni (licząc od dnia porodu) urlo-
pu macierzyńskiego kobieta może zrezygnować z pozostałej części tego urlopu, 
niejako przekazując ją ojcu dziecka. W związku z tym mogą pojawić się wąt-
pliwości, czy możliwość ta nie niweczy celu tego urlopu. Zdaniem autorów nie 
sprzeciwia się to w żadnym stopniu celowi urlopu macierzyńskiego28. Pierw-
sza część (tzw. połogowa) zostaje wówczas wykorzystana przez matkę dziecka, 
a jej cel nadrzędny, jakim jest regeneracja ciała matki nowonarodzonego dziec-
ka po porodzie, zostaje spełniony. Jeżeli matka dziecka tak zadecyduje, to może 
ona wrócić do pracy, jednakże tylko pod warunkiem, że ojciec wykorzysta po-
zostałą część urlopu zapewniając dziecku należytą opiekę w pierwszych dniach 
jego życia. Sprawowanie opieki nad dzieckiem przez ojca jest w zupełności wy-
starczające, by spełnić cel drugiej części urlopu – należą opiekę nad dzieckiem 
w pierwszych tygodniach jego życia. Zgodnie z przytoczonymi we wstępie 
danymi statystycznymi, z możliwości wykorzystania części urlopu macierzyń-
skiego w roku 2014 skorzystało jedynie ok. 30 tys. mężczyzn. Stanowi to ok. 
13% ogólnej liczby osób przebywających na urlopie macierzyńskim. Chociaż 
brak jest dokładnych danych statystycznych, można uznać, iż większość z tych 
przypadków stanowią sytuacje, w których ojciec wykorzystuje pozostałą część 
urlopu macierzyńskiego, podczas gdy matka wraca do pracy. 

W pewnych szczególnych przypadkach urlop ten może być skrócony rów-
nież do 8 tygodni po porodzie (jest to minimalny czas trwania urlopu macie-
rzyńskiego). Taki wymiar urlopu przysługuje kobiecie w przypadku urodzenia 
dziecka martwego, śmierci nowonarodzonego dziecka, w przypadku porzucenia 
dziecka przez pracownicę czy też umieszczenia dziecka, na podstawie orzecze-
nia sądu, w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakła-
dzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej (na 
podstawie m.in. art. 1801 k.p. oraz art. 182 k.p.). Osiem lub czternaście tygodni 
od daty porodu nazywane są częścią połogową tego urlopu, która musi zostać 
wykorzystana w celu zregenerowania zdrowia fizycznego i psychicznego ko-
biety po porodzie. A.M. Świątkowski nazywa ten obowiązkowy okres urlopu 

28 Podobnie A. Patulski, A. Kamińska-Pietnoczko, Komentarz do art. 180 k.p., [w:] Kodeks pracy. 
Komentarz, W. Muszalski (red.), Legalis 2007.
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macierzyńskiego okresem postnatalnym29. Część ta musi zostać wykorzystana 
przez kobietę. Ten obligatoryjny charakter wynika w tym przypadku z koniecz-
ności regeneracji organizmu kobiety po samym porodzie. Ze względu na nad-
rzędną wartość jaką jest ochrona i regeneracja zdrowia kobiety w takiej sytuacji 
(co stanowi realizację celu tego urlopu), autorzy niniejszego artykułu nie wy-
obrażają sobie dopuszczenia kobiety do pracy w tym czasie. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż urlop ten jest również obligatoryjny dla 
pracodawcy, który jest prawnie zobligowany do jego udzielenia. Nie trudno za-
tem zauważyć, że stanowi to dużą ingerencję ustawodawcy w swobodę umów 
oraz prawa i wolności zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Dlatego również 
warto jest zwrócić uwagę na cel jaki przyświecał tak istotnym ingerencjom pra-
wodawcy w prawa stron stosunku pracy. 

Rozważania na temat celu urlopu macierzyńskiego znaleźć można w orzecz-
nictwie sądów. Istotny w tym miejscu jest wyrok NSA z 10.10.1991 roku (sygn. 
akt II SA 768/91)30, zgodnie z którym: „[…] Urlop macierzyński, mający na celu 
ochronę zdrowia kobiety i jej potomka, stanowi ustawową obowiązkową prze-
rwę w pracy. Urlop taki ma służyć regeneracji sił kobiety w związku z ciążą 
i porodem. […]”. Jest to najpełniejsza definicja celu urlopu macierzyńskiego, 
którym jest ochrona zdrowia nowonarodzonego dziecka oraz zdrowia kobiety 
w związku z ciążą i porodem. Dlatego też został on wprost uznany za „usta-
wową obowiązkową przerwę w pracy”. W świetle tego orzeczenia nie może 
być zatem mowy o podjęciu zatrudnienia w czasie jego trwania – niezależnie 
od tego, czy miałoby być to zatrudnienie u pracodawcy udzielającego urlopu 
czy też u innego pracodawcy. Również i autorzy stoją na stanowisku, iż zakaz 
ten (mając na uwadze cel urlopu) dotyczy podejmowania zatrudnienia w jakiej-
kolwiek formie, również na podstawie umów cywilnoprawnych.

Trudno doszukiwać się wśród przedstawicieli nauki poglądów uznających 
swobodną możliwość dopuszczenia pracownicy w czasie trwania urlopu macie-
rzyńskiego do pracy przez pracodawcę. Również i autorzy artykułu prezentują 
stanowisko, iż pracodawca nie może w żadnym wypadku dopuścić do pracy 
pracownicy w trakcie jej urlopu macierzyńskiego, nawet gdyby zażądała ona 
dopuszczenia jej w tym czasie do pracy31. Umożliwienie pracy kobiecie w cza-
sie trwania urlopu macierzyńskiego będzie uznane za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika wynikające z art. 281 pkt. 5 k.p. Mając to na uwadze na-
leży uznać za sprzeczne z celem urlopu i niezgodne z prawem podjęcie zatrud-
nienia przez kobietę, przebywającą na urlopie macierzyńskim, u pracodawcy 
udzielającego tego urlopu.

29 A.M. Świątkowski, Komentarz do art. 180 k.p., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, A.M. Świat-
kowski (red.), Legalis 2016.
30 Wyrok NSA z dnia 10 października 1991 r., II SA 768/91, Lex nr 10246.
31 M. Nałęcz, Komentarz do art. 180 k.p., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, K. Walczak (red.), Le-
galis 2016.
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Zwróćmy uwagę na to, iż sam urlop macierzyński ma charakter obligato-
ryjny zarówno dla pracownicy (która musi go wykorzystać), jak i dla praco-
dawcy (naruszenie tych przepisów jest traktowane jako wykroczenie). Praco-
dawca ponosi niejako negatywne konsekwencje przejścia pracownika na urlop 
macierzyński – traci on na dłuższy czas pracownika i musi szukać terminowego 
zastępstwa. Niemniej jednak ochrona macierzyństwa i rodzicielstwa jest war-
tością nadrzędną i dlatego też ustawodawca zobowiązał pracodawcę do bez-
względnego przestrzegania przepisów dotyczących tych urlopów. Jedynie 
w wyjątkowych sytuacjach ustawodawca może uregulować możliwość podjęcia 
zatrudnienia przez osoby korzystające z tego rodzaju urlopów. Zdaniem auto-
rów możliwość ta musi zostać wyraźnie wskazana w ustawie. W tym miejscu 
należy zwrócić uwagę na art. 1862 §1 k.p., zgodnie z którym w czasie urlopu 
wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczaso-
wego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, 
jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 
Ustawodawca wyraźnie dopuszcza w nim podjęcie zatrudnienia32 przez pracow-
nika przebywającego na urlopie wychowawczym. W odniesieniu do urlopu ma-
cierzyńskiego taka regulacja nie została zamieszczona w Kodeksie, co świadczy 
wyraźnie o braku takiej możliwości. Niemniej świadczy to również o dużej nie-
konsekwencji ze strony ustawodawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, autorzy stoją na stanowisku, 
że podjęcie przez pracownice zatrudnienia w trakcie urlopu macierzyńskiego 
u innego pracodawcy, będzie znacznym naruszeniem praw pracodawcy udzie-
lającego urlopu. Dotyczy to również niepracowniczego zatrudnienia u innego 
pracodawcy. Pracodawca jest zobligowany prawnie do udzielenia tego urlopu 
i znoszenia wszelkich konsekwencji z tym związanych. Podjęcie pracy przez 
pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim jest nie tylko sprzeczne 
z celem tego urlopu, ale również powinno być zakwalifikowane jako naruszenie 
obowiązków pracowniczych (w szczególności obowiązku lojalności i dbania 
o dobro zakładu pracy). Konsekwencją takiego zachowania pracownicy może 
nawet być, zdaniem autorów, rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę 
udzielającego urlopu z winy pracownicy.

Ciekawą jest również sytuacja, w której pracownica jest zatrudniona rów-
nolegle na dwóch etatach. W doktrynie ugruntowany jest pogląd, iż w takim 
przypadku pracownica nabywa prawo do urlopu macierzyńskiego osobno 
z każdego stosunku pracy, a wymiar czasu pracy w obu stosunkach pracy nie ma 
wpływu na nabycie uprawnień do urlopu macierzyńskiego. Choć teoretycznie 
w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa nie ma przeciwwskazań, aby w takiej sytuacji osoba 
korzystająca z urlopu macierzyńskiego na dwóch etatach zrezygnowała z części 

32 Szeroko rozumianego.
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urlopu (ustawowo dozwolonej) na jednym z etatów, a na drugim etacie przeby-
wała na urlopie. Jednakże autorzy uważają, iż takie rozwiązanie jest sprzeczne 
z celem tego urlopu i mogłoby ograniczać prawa pracodawcy nieprzerwanie 
udzielającego urlopu.

Jeżeli przyjmiemy, iż podjęcie zatrudnienia przez kobietę korzystającą 
z urlopu macierzyńskiego u pracodawcy udzielającego tego urlopu czy u inne-
go pracodawcy za nielegalne, to należy zadać pytanie czy istnieje możliwość 
kontroli przestrzegania tych przepisów. Niestety ani Kodeks pracy, ani usta-
wa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa nie przewidują prawnej możliwości skontrolowania, czy osoby 
korzystające z urlopu macierzyńskiego nie podjęły w tym czasie dodatkowego 
zatrudnienia. Brak takiego wyraźnego mechanizmu kontroli, czy to ze strony 
pracodawcy czy ze strony ZUS lub KRUS, należy uznać za kolejne rażące nie-
dopatrzenie ze strony ustawodawcy.

Niewątpliwie w regulacjach dotyczących urlopów związanych z macie-
rzyństwem i rodzicielstwem można dopatrzeć się wielu przeoczeń i niekonse-
kwencji ustawodawcy, w szczególności w zakresie możliwości podejmowania 
zatrudnienia przez osoby przebywające na tych urlopach. Przepisy te w ostat-
nich latach przeszły bardzo dużą ilość nowelizacji, w związku z tym regulacje 
każdego z urlopów związanych z rodzicielstwem różnią się od siebie w znaczą-
cy sposób. Rażącym tego przykładem jest sankcja w postaci utraty całości lub 
części zasiłku macierzyńskiego w przypadku podjęcia pracy przez osobę korzy-
stającą z urlopu rodzicielskiego i brak wzmianki o takiej możliwości w przy-
padku innych urlopów. Podobnie uregulowano również możliwość podjęcia 
zatrudnienia w przypadku poszczególnych urlopów.

Niemniej jednak należy z całą stanowczością stwierdzić, iż cel instytucji 
urlopu macierzyńskiego, jego niepodzielność, nieprzerywalność i obligatoryj-
ność (dla pracodawcy i pracownicy) przemawiają jednoznacznie za zakazem 
podjęcia zatrudnienia w jakiejkolwiek formie u pracodawcy udzielającego tego 
urlopu czy u innego pracodawcy. Również brak wyraźnej regulacji dopuszcza-
jącej podjęcie takiego zatrudnienia w połączeniu z jego nadrzędnym celem, ja-
kim jest regeneracja zdrowia matki po porodzie i zapewnienie opieki dziecku 
w pierwszym okresie jego życia, przemawiają za brakiem takiej możliwości. 
Należy jednak postulować ujednolicenie regulacji dotyczącej wszystkich urlo-
pów, zarówno tych z zakresy prawa pracy, jak i świadczeń socjalnych, tak żeby 
w przyszłości nie pozostawiać miejsca na jakiekolwiek wątpliwości.
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Możliwość podjęcia zatrudnienia w czasie trwania urlopu macierzyńskiego
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Zbieg ubezpieczenia powszechnego i ubezpieczenia 
społecznego rolników

1. Wstęp

Cechą wyróżniającą aktywność zarobkową Polaków jest liczna populacja 
dwuzawodowców potocznie zwanych także chłoporobotnikami. Są to osoby 
spełniające warunki do uznania ich na gruncie ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników (dalej: u.s.r.)2 za rolników, którzy wykonują jednocześnie 
działalność objętą obowiązkiem ubezpieczenia na podstawie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa o s.u.s.)3. Z uwagi na fakt, że ubez-
pieczenie rolników w KRUS i powszechne ubezpieczenie społeczne w ZUS 
stanowią dwa odrębne systemy zabezpieczenia społecznego, liczne problemy 
rodzi ustalenie zasad podlegania przez nich ubezpieczeniu społecznemu. Celem 
niniejszej publikacji jest analiza zbiegu tytułów ubezpieczenia emerytalnego 
i rentowego w ZUS oraz KRUS.

2. Sytuacja społeczna rolników w Polsce

Znaczny odsetek dwuzawodowców w Polsce spowodowany jest przede 
wszystkim zaszłościami okresu socjalistycznego. Wprowadzona w latach 
1962–1977 zasada renty za ziemię4, przymusowe przejmowanie gospodarstw 
rolnych przez państwo, a jednocześnie opór rolników przed kolektywizacją, do-
prowadziły do znacznego rozdrobnienia gospodarstw rolnych w Polsce. Okres 
po 1989 roku cechuje z kolei zaniechanie niezbędnych reform, w tym przede 
wszystkim konsolidacji gospodarstw rolnych oraz zagospodarowania nadwyżki 
siły roboczej na wsi przez inne sektory gospodarki. Na obecny stan rzeczy od-
działuje także dysproporcja w wysokości składki na ubezpieczenie społeczne. 
Osoba wykonująca pozarolniczą działalność opłacała w 2016 roku miesięczną 
składkę w wysokości 1172 zł 56 gr.5, rolnik posiadający gospodarstwo rolne 

1 Adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Ubezpieczeń 
Społecznych i Polityki Społecznej.
2 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r.  o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U. z 2016 r. 
poz. 277 ze zm.
3 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,  Dz.U. z 2016 r. 
poz. 963 ze zm.
4 B. Wierzbowski, Status socjalny rolnika, [w:] Prawo rolne, A Stelmachowski (red.), Warszawa 
2005, s. 311. 
5 http://www.zus.pl/ (dostęp: 01.04.2017).
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o areale poniżej 5 ha przeliczeniowych składkę miesięczną w wysokości 130 zł6 

w efekcie znaczne rozdrobnienie areałów gospodarstw rolnych utrzymuje się 
w Polsce do dziś. Z danych GUS wynika, że w rolnictwie, leśnictwie i łowiec-
twie zatrudnionych jest w Polsce łącznie 2 mln 150 tys. osób, tj. 15,5% aktyw-
nej zarobkowo populacji7. Statystyki KRUS ukazują z kolei, że liczba osób ob-
jętych ubezpieczeniem społecznym rolników w 2015 roku wyniosła 1 mln 375 
tys. osób. Łatwo zatem wskazać, że oficjalna liczba dwuzawodowców to 775 
tys. osób. 

Warto nadmienić, że dane te nie obejmują licznej grupy rolników pozosta-
jących w tzw. szarej strefie. Jak wynika ze statystyk publikowanych przez Kasę, 
znaczna cześć ubezpieczonych w KRUS gospodaruje na areałach zbyt małych, 
aby mogły one stanowić dla nich jedyne źródło utrzymania8. Dla potrzeb ni-
niejszej publikacji, jako granicę zdolności utrzymania z gospodarstwa rolnego 
przyjąłem 5 ha przeliczeniowych, a więc najczęściej pojawiającą się w statysty-
kach KRUS powierzchnię, pozwalającą rozróżnić małe i średnie gospodarstwo 
rolne. W 2009 roku (ostatnie badanie dostępne na stronie Kasy) na areałach 
o powierzchni poniżej 5 ha przeliczeniowych gospodarowało 58,7% rolników. 
Odsetek ten stanowił 893 tys., spośród 1 mln 524 tys. ubezpieczonych w 2009 
roku w KRUS. Dodatkowo, działalność rolniczą na areałach poniżej 1 ha prze-
liczeniowego, prowadziło ok. 15% rolników to jest 228 tys. osób. Uwzględnia-
jąc zatem odsetek osób niezdolnych do utrzymania z uwagi na zbyt niski areał 
gospodarstwa rolnego, można założyć, że rzeczywista liczba dwuzawodowców, 
uwzględniając także szarą strefę, jest znacznie wyższa i może oscylować nawet 
wokół nawet 1 mln 500 tys. osób. 

Nieujawnianie pozarolniczego tytułu ubezpieczenia, wynika przede 
wszystkim z faktu, iż ubezpieczenie społeczne rolników oparte jest w prze-
ważającej mierze na finansowaniu budżetowym, a ubezpieczenie powszechne 
na składce finansowanej przez ubezpieczonego i płatnika. Ponadto, istniejąca 
początkowo dysproporcja pomiędzy wysokością świadczeń z systemów rolni-
czego i powszechnego stopniowo się zmniejsza, co dodatkowo sprzyja unika-
niu przystępowania do ubezpieczenia z pozarolniczych tytułów ubezpieczenia. 
Na taki stan rzeczy wpływa także stopniowe rozszerzanie katalogu pozaskład-
kowych świadczeń, które są przyznawane rolnikom z budżetu państwa. Warto 

6 http://www.krus.gov.pl/krus.1/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-
spol    ecz ne-rolnikow/ (dostęp: 01.04.2017).
7 GUS, Rocznik statystyczny rolnictwa 2015, Warszawa 2015, s. 37.
8 W poszczególnych ustawach, dolna granica zdolności utrzymania z pracy w gospodarstwie rol-
nym jest różnie określana. Dla przykładu, w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników wyż-
szą składkę pobiera się w przypadku ubezpieczonego, którego gospodarstwo rolne jest większe 
niż 50 ha przeliczeniowych. Z kolei w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
bezrobotnym jest osoba, której gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych poniżej 
2 ha przeliczeniowych.
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także nadmienić, że w środowisku wiejskim istnieje społeczne przyzwolenie dla 
unikania opłacania składek i podatków, wynikające z masowości występowania 
tego zjawiska. 

3. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.s.r. ubezpieczeniem społecznym rolników objęci są: 
rolnik, jego małżonek oraz domownicy, czyli osoby współgospodarujące w go-
spodarstwie rolnym. Katalog osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu 
rolników ma charakter zamknięty, co oznacza, że osoby spoza kręgu najbliż-
szej rodziny zarobkujące w gospodarstwie rolnym podlegać będą ubezpieczeniu 
w ZUS. Przyjęte rozwiązanie należy uznać za systemowo niespójne. Rolnik 
wypełniając z mocy ustawy funkcje płatnika składek w ramach gospodarstwa 
rolnego część swoich pracobiorców tj. osoby nie będące członkami najbliższej 
rodziny zgłosi do ZUS, a pozostałych będących osobami bliskimi ubezpieczy 
w KRUS. Nie ma tutaj znaczenia, że każda z tych osób może wykonywać pracę 
tego samego rodzaju. Optymalnym rozwiązaniem byłoby ujednolicenie zasad 
podlegania ubezpieczeniu i włączenie rolników oraz osób z nimi współpracu-
jących do ZUS.

Za rolnika zgodnie z art. 6 pkt 1 u.s.r. uznać należy pełnoletnią osobę fi-
zyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osobiście i na własny rachunek9, działalność rolniczą w pozostającym w jej po-
siadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów 
rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie 
gospodarstwa rolnego do zalesienia10. Pojęcie to obejmuje nie tylko właści-
ciela gospodarstwa rolnego, ale także np. dzierżawców. Rolnik po spełnieniu 
ustawowo określonych przesłanek zobowiązany jest zgłosić do ubezpieczenia 
chorobowego i wypadkowego, a także do ubezpieczenia emerytalnego i rento-
wego siebie oraz pozostałe osoby z nim współgospodarujące, o ile stale pracują 
w gospodarstwie rolnym i nie posiadają innych pozarolniczych tytułów ubez-
pieczenia. Objęcie ubezpieczeniem społecznym ma jak zauważył sąd apelacyj-
ny w Gdańsku charakter deklaratoryjny, stąd też organ rentowy zarówno ZUS 
jak i KRUS ma prawo wydać z mocą wsteczną decyzję korygującą uprzed-
nio ustalony bezpodstawnie tytuł ubezpieczenia (tj. wyłączyć ubezpieczonego 
z ubezpieczenia w KRUS, co będzie skutkowało objęciem takiej osoby ubez-

9 W wyroku SA w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2013, o sygn. akt: III AUa 1767/12 – sąd ape-
lacyjny orzekł, że prowadzenie osobiście i na własny rachunek działalności rolniczej wskazuje 
na zawodowy, stały, osobisty i realizujący interes danej osoby charakter tej działalności
10 Szerzej o pojęciu rolnika i gospodarstwa rolnego: K. Rodak, Definicja gospodarstwa rolnego 
w świetle polskiego i unijnego ustawodawstwa, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Stu-
dia”, nr 48 z 2013 r., s. 62–78.
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pieczeniem w ZUS)11. Oprócz zgłoszenia do ubezpieczenia rolnik finansuje 
składkę za wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczenia w KRUS i współfi-
nansuje składkę za ubezpieczonych w ZUS. Finansowanie składki na ubez-
pieczenie społeczne rolników wyłącznie przez rolnika wynika z założenia, 
że osoby objęte ubezpieczeniem w KRUS utrzymywane są z jednego źródła, 
a więc gospodarstwa rolnego z którego dochody w całości trafiają do rolnika. 
Jak zauważa I. Jędrasik-Jankowska, to czy małżonek rolnika będzie podlegał 
ubezpieczeniu jako rolnik czy też jako małżonek rolnika jest uzależnione od 
tego czy jest on współwłaścicielem gospodarstwa rolnego. Jeśli gospodarstwo 
rolne stanowi jego współwłasność, to będzie on podlegał ubezpieczeniu jako 
rolnik. Jeżeli gospodarstwo rolne nie będzie stanowiło jego współwłasności 
to z mocy ustawy będzie on podlegał ubezpieczeniu jako małżonek rolnika12, 
Do małżonka rolnika, zgodnie z art. 5 ustawy o u.s.r., stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące ubezpieczenia rolnika, chyba że ten małżonek nie pracuje 
w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym, bezpośrednio zwią-
zanym z tym gospodarstwem rolnym. Z uwagi na szeroki katalog czynności 
uprawniających do przystąpienia do ubezpieczenia, należy uznać, że w praktyce 
to rolnik podejmuje decyzje czy jego małżonek będzie objęty ubezpieczeniem 
społecznym, a Kasie trudno jest wykazać to, że jego małżonek nie wykonywał 
czynności bezpośrednio związanych z gospodarstwem rolnym. Ubezpieczeniu 
społecznemu rolników podlegają także domownicy czyli osoby bliskie, które 
ukończyły 16 lat. Osoby te muszą pozostawać z rolnikiem we wspólnym go-
spodarstwie domowym lub zamieszkiwać na terenie jego gospodarstwa rolnego 
albo w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracować w tym gospodarstwie rolnym 
i nie mogą być związane z rolnikiem stosunkiem pracy. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, że domownikiem może być też osoba spoza wąsko rozumianej 
rodziny jak np. konkubent, który będzie osobą bliską w rozumieniu art. 6 pkt 
2 u.s.r. To czy rolnik oraz domownicy będą objęci ubezpieczeniem, jest z kolei 
uzależnione od spełnienia dodatkowych przesłanek. Pierwszą z nich jest obszar 
gospodarstwa rolnego oraz rodzaj prowadzonej działalności. Obowiązkowo 
ubezpieczeniu podlega rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje zgodnie 
z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.s.r. oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 u.s.r., obszar użytków rol-
nych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej wy-
mieniony w tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej 
stanowiącej załącznik do ustawy. W przypadku gospodarstwa rolnego poniżej 
1 ha przeliczeniowego, rolnik oraz jego domownicy podlegają ubezpieczeniu 
dobrowolnie. Drugą przesłankę stanowi to, że rolnik oraz domownicy nie mogą, 
co do zasady, podlegać innemu ubezpieczeniu społecznemu, a także nie mogą 

11 Wyrok SA w Gdańsku z dnia 11 września 2013 r., III AUa 40/13, Legalis  nr 744173.
12 I. Jędrasik-Jankowska, K. Jankowska, Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznic-
twem, Warszawa 2011, s. 477.
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mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty albo ustalonego prawa do świad-
czeń z ubezpieczeń społecznych.

Analizując uprawnienie przystąpienia do ubezpieczenia rolników gospoda-
rujących na najmniejszych areałach, w pierwszej kolejności należy podkreślić 
socjalny aspekt włączenia ich do ubezpieczenia. W okresie transformacji ustro-
jowej brak dolnej granicy areału uprawniającego do ubezpieczenia w KRUS 
obniżał stopę bezrobocia, zapewniał najbiedniejszym rolnikom niskie emery-
tury i renty, w zamian za niską składkę. Jej wysokość stanowiła istotną zachę-
tę do przystąpienia do ubezpieczenia społecznego, powodując jednocześnie 
zwiększenie liczby rolników podlegających ubezpieczeniu rolniczemu, a po-
siadających inne nieujawnione źródło dochodu. Obecnie, wobec niskiej stopy 
bezrobocia, powinno się dążyć do wyłączenia z KRUS rolników gospodarują-
cych na areałach o powierzchni poniżej 1 ha przeliczeniowego. Postulowane 
rozwiązanie umożliwiłoby konsolidację gospodarstw rolnych, a ponadto brak 
zabezpieczenia społecznego spowodowałby to, że część rolników pozostająca 
w szarej strefie byłaby zmuszona ujawnić pozarolnicze źródło zarobkowania.

Warto podkreślić odrębne zasady jakie przewidziane zostały dla ubezpie-
czenia emerytalnego i rentowego oraz ubezpieczenia chorobowego i wypad-
kowego. Elementem spajającym oba podsystemy jest to, że obowiązek ubez-
pieczenia obejmuje rolnika oraz osoby współgospodarujące w gospodarstwie 
rolnym, to jest małżonka oraz domowników, o ile gospodarują oni na areale 
większym niż 1 ha przeliczeniowy lub prowadzą dział specjalny produkcji rol-
nej. Zauważyć należy ponadto, że zakres podmiotowy ubezpieczeń emerytalne-
go i rentowego oraz chorobowego i wypadkowego istotnie się różni. Oznacza 
to, że część rolników będzie objęta zarówno ubezpieczeniem emerytalno-rento-
wym oraz chorobowym i wypadkowym, natomiast pozostali rolnicy wyłącznie 
emerytalnym i rentowym bądź też jedynie ubezpieczeniem chorobowym i wy-
padkowym. Obowiązkiem wyłącznie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego 
objęto m.in.:
 – osobę pobierającą rentę strukturalną współfinansowaną ze środków pocho-

dzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 – małżonka osoby wymienionej powyżej, jeżeli renta strukturalna współfi-
nansowana ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
wypłacana jest ze zwiększeniem na tego małżonka.

Prawo do wyłącznie dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowe-
go przysługuje m.in.: 
 – osobie, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia 

działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubez-
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pieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez 
okres co najmniej 12 lat i 6 miesięcy,

 – osobie pobierającej rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę 
okresową,

 – osobie, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i zaprze-
stała prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym 
w związku z nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjal-
nego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych13 albo zasiłku dla opiekuna na podstawie usta-
wy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów14 
przez okres pobierania tego świadczenia albo zasiłku – do uzyskania 25–let-
niego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Żaden z tych podmiotów nie może przystąpić do ubezpieczenia chorobo-
wego i wypadkowego. W ubezpieczeniu chorobowym i wypadkowym ubezpie-
czeniu podlegają z kolei osoby nieobjęte ubezpieczeniem emerytalnym i rento-
wym tj.:
 – osoba, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodar-

stwa rolnego do zalesienia;
 – rolnik, domownik lub osoba, która przeznaczyła grunty do zalesienia jeże-

li podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu albo mają ustalone prawo 
do emerytury lub renty lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

W ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników ustawodawca wyróżnił 
dwa jego działy tj. ubezpieczenie: chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie 
(oznaczone w ustawie lit. A) oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe (ozna-
czone w ustawie lit. B). Podział ten jest jednak niespójny. Zgodnie bowiem 
z art. 18 pkt 7 u.s.r., zasiłek macierzyński stanowi świadczenie z ubezpiecze-
nia emerytalnego i rentowego (typ B), a nie z ubezpieczenia macierzyńskiego 
(typ A).

Ubezpieczenie społeczne rolników wyróżnia odwrócona konstrukcja przy-
stępowania do ubezpieczenia. W ubezpieczeniu w ZUS, każdy ubezpieczony 
jest obejmowany ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, które ma najszer-
szy zakres podmiotowy. Osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalnemu i ren-
towemu, może być objęta ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym. Osoba 
nie podlegająca ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, nie może przystą-
pić na swój wniosek np. wyłącznie do ubezpieczenia chorobowego. W ubez-
pieczeniu społecznym rolników to ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, 
ma najszerszy zakres podmiotowy. Cechą wyróżniającą jest także możliwość 

13 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz.U. z 2016 r., poz. 1518 
ze zm.
14 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Dz.U. z 2016 r., 
poz. 162.
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przystąpienia wyłącznie do ubezpieczenia wypadkowego. Na mocy art. 7 ust. 3 
u.s.r. rolnik, małżonek lub domownik, który podlega innemu ubezpieczeniu 
społecznemu albo ma ustalone prawo do emerytury lub renty lub do świadczeń 
z ubezpieczeń społecznych, może przystąpić wyłącznie do ubezpieczenia cho-
robowego i wypadkowego. Prawo do świadczeń takiej osoby zostaje jednak 
ograniczone wyłącznie do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i jednorazowego odszkodowania z tytułu 
śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej 
choroby zawodowej. W przypadku wystąpienia zdarzenia chronionego, a więc 
wypadku przy pracy rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej, ubezpieczony 
nie nabędzie natomiast zasiłku chorobowego określonego w art. 9 pkt 2 u.s.r. 
Uprawnienie do przystąpienia do ubezpieczenia wypadkowego osób podlega-
jących innemu ubezpieczeniu, wynika ze specyfiki pracy w rolnictwie i możli-
wości okresowego wykonywania prac w gospodarstwie rolnym przez członków 
rodziny, posiadających tytuł do ubezpieczenia w ubezpieczeniu powszechnym, 
dla których praca w gospodarstwie rolnym stanowi dodatkowe lub sezonowe 
źródło utrzymania lub też wynika z potrzeby doraźnej pomocy osobie najbliż-
szej prowadzącej gospodarstwo rolne. Nie ma znaczenia to, czy ubezpiecze-
niem tym zostanie objęty rolnik, małżonek rolnika czy domownik. W przypadku 
zbiegu powszechnego ubezpieczenia wypadkowego z rolniczym ubezpiecze-
niem wypadkowym, ubezpieczony może podlegać jednocześnie ubezpieczeniu 
wypadkowemu zarówno w ZUS jak i w KRUS. Wątpliwości wzbudzać może 
jedynie fakt, że w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy rolniczej lub 
rolniczej choroby zawodowej, ubezpieczony nabędzie prawo do zasiłku cho-
robowego z ogólnego stanu zdrowia wyłącznie z ZUS, a jednocześnie prawo 
do jednorazowego odszkodowania z KRUS. Ustawodawca powinien, moim 
zdaniem, wprowadzić zmiany mające na celu przyznanie ubezpieczonemu 
zasiłku chorobowego finansowanego z Funduszu Składowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników.

4. Zbieg ubezpieczenia emerytalno-rentowego, ubezpieczenia społecznego 
rolników oraz ubezpieczenia powszechnego

Zbieg tytułów w ubezpieczeniu społecznym oznacza sytuację, gdy dana 
osoba wykonując kilka form aktywności zawodowej, spełnia w tym samym 
czasie warunki podlegania ubezpieczeniu z co najmniej dwóch tytułów do 
ubezpieczenia15. W przypadku zbiegu tytułów ubezpieczenia powszechnego 
i ubezpieczenia społecznego rolników ustawodawca wprowadził zasadę pryma-

15 Szerzej: T. Bińczycka-Majewska, Zbieg tytułów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w no-
wym systemie ubezpieczeń społecznych, „PiZS” nr 12 z 2000 r., s. 2 i nast.
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tu systemu powszechnego16. W myśl powoływanej zasady, obowiązek ubezpie-
czenia rolniczego jest wyłączony, jeżeli zbiega się ono z obowiązkiem innego 
ubezpieczenia społecznego17. Reguła ta została wyrażona wprost w art. 5 ust. 1 
ustawy o s.u.s. Zgodnie z treścią powoływanego przepisu, rolnik, małżonek lub 
domownik rolnika mogą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników wy-
łącznie wtedy, jeżeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych na 
podstawie ustawy o s.u.s., a więc nie posiadają tytułu do ubezpieczenia w ZUS. 
Przepis ten został wzmocniony przez art. 7 oraz art. 16 u.s.r., gdzie ustawodawca 
wskazuje, że rolnik lub domownik może przystąpić do ubezpieczenia w KRUS, 
jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalone-
go prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń 
z ubezpieczeń społecznych. A zatem ubezpieczony podlegając ubezpieczeniu 
w ZUS, nie może co do zasady jednocześnie podlegać ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników. Prymat systemu powszechnego wynika po pierwsze z faktu, 
że składka opłacana na ubezpieczenie społeczne rolników jest kilkukrotnie niż-
sza, niż w przypadku osób objętych ubezpieczeniem powszechnym. Po drugie, 
celem przyjętej regulacji jest objęcie zainteresowanego ubezpieczeniem spo-
łecznym w taki sposób, aby składka na ubezpieczenie była finansowana przez 
płatnika i ubezpieczonego (składka na ZUS), a nie budżet państwa (składka na 
KRUS). Warto ponadto zaznaczyć, że jeżeli po rozpoczęciu działalności rol-
niczej ubezpieczony uzyska tytuł do ubezpieczenia w ZUS, to z mocy ustawy 
zostanie wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników i objęty ubezpie-
czeniem powszechnym. Zasada prymatu systemów nie ma jednak charakteru 
absolutnego, co oznacza, że ustawodawca wprowadza od niej wyjątki. Pierwszy 
wyjątek stanowi zbieg ubezpieczenia społecznego rolników i działalności poza-
rolniczej. Do 2004 r. na mocy art. 5a u.s.r. rolnik lub domownik niebędący pra-
cownikiem i niepozostający w stosunku służbowym, podlegając ubezpieczeniu 
w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej 1 rok, 
mógł podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą i nadal podlegać ubezpie-
czeniu rolniczemu. Rolnik lub domownik mógł jednak zmienić tytuł ubez-
pieczenia, gdy złożył w ZUS lub KRUS oświadczenie, o wyborze podlegania 
ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej 
na zasadach ogólnych. Na skutek ówcześnie obowiązujących przepisów, ponad 

16 W wyroku SA w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r., III AUa 834/12 – sąd apelacyjny orzekł, że je-
żeli rolnik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, to nie podlega z mocy ustawy ubezpie-
czeniu społecznemu rolników. Właściwa wykładnia cytowanych przepisów prowadzi do wnio-
sku, że podleganie ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu „wyprzedza” ubezpieczenie rol-
nicze. Wyjątek od prymatu podlegania innym ubezpieczeniom społecznym w razie ich zbiegu 
z ubezpieczeniem społecznym rolników przewiduje art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników.
17 Tak np. I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenie społeczne, t. 1 Część ogólna, Warszawa 2003, 
s. 113.
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118 tys. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą pozostawało 
w ubezpieczeniu w KRUS. Dokonana w 2004 r. nowelizacja18 art. 5a u.s.r. przy-
znała prawo pozostania w ubezpieczeniu społecznym rolników osobie rozpo-
czynającej prowadzenie działalności pozarolniczej, jeżeli ta podlegała uprzed-
nio nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata ubezpieczeniu rolniczemu z mocy 
ustawy w pełnym zakresie. Trzyletni staż ubezpieczenia rolniczego, jak zauwa-
żył sąd apelacyjny w Białymstoku powinien przypadać bezpośrednio przed 
dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, a nawet krótka 
przerwa w podleganiu temu ubezpieczeniu uniemożliwia jego kontynuowanie 
w sytuacji jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej19. Tak długi 
okres, znacząco ogranicza możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w KRUS 
przez przedsiębiorców. Jak wskazał sąd apelacyjny w Szczecinie, art. 5a u.s.r. 
wskazuje wyłącznie na prawo wyboru systemu podlegania ubezpieczeniu spo-
łecznemu, nie statuuje zasady prymatu podlegania rolniczemu ubezpieczeniu 
społecznemu w przypadku zbiegu tego ubezpieczenia z innym tytułem ubez-
pieczenia społecznego20. Warto także zaznaczyć, że w powoływanym przepi-
sie ustawodawca wprowadził dodatkowe obostrzenia, w tym w szczególności 
maksymalną kwotę należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podat-
kowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. roczną 
kwotę graniczną21. Po jej przekroczeniu rolnik jest wyłączany z ubezpieczenia 
w KRUS i jest obejmowany ubezpieczeniem w ZUS, chyba że zaprzestanie 
on prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, w sposób trwały lub 
okresowy, przed upływem terminu na złożenie tego zaświadczenia albo oświad-
czenia. Na skutek uszczelnienia systemu liczba rolników prowadzących dzia-
łalność pozarolniczą zmniejszyła się w 2005 roku do 48 tys., a obecnie wynosi 
ona 84 tys. osób22.

 Drugi wyjątek stanowi określony w art. 5b u.s.r. zbieg działalności rolniczej 
oraz umowy zlecenia. Wyjątek ten został wprowadzony ustawą o zmianie usta-
wy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw z dnia 
23 października 2014 r.23 W myśl dodanego przepisu rolnik lub domownik, 
który podlegając ubezpieczeniu rolniczemu w pełnym zakresie z mocy ustawy 
i zostanie objęty powszechnym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykony-

18 Ustawa z 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zmia-
nie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 873.
19 Wyrok SA w Białymstoku z dnia 21 sierpnia 2013 r., III AUa 190/13, Legalis nr 735759.
20 Wyrok SA w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 r., III AUa 1068/13, Legalis nr 1219012.
21 Obecnie roczna kwota graniczna wynosi 3258 zł. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej, M.P. z 2016 r., poz. 483.
22 http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/liczba-osob-ubezpieczonych-w-kasie-prowadza-
cych-pozarolnicza-dzialalnosc-gospodarcza/ (dostęp: 01.04.2017).
23 Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2014 r., poz. 1831.
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wania umowy zlecenia, ma prawo nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu 
rolników, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym 
nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Celem wprowa-
dzonej regulacji było zagwarantowanie rolnikowi możliwości kontynuowania 
ubezpieczenia w KRUS, w sytuacji gdy dodatkowa działalność ma np. doryw-
czy charakter, czy też stanowi dodatkowe źródło zarobkowania. Nowelizację 
tę należy ocenić zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Z pewnością pozytyw-
nie należy ocenić fakt, że ustawodawca nie uniemożliwia rolnikom wykonywa-
nia dorywczych pozarolniczych aktywności zarobkowych. Jest to szczególnie 
istotne, z uwagi na niskie areały gospodarstw rolnych. Z drugiej jednak strony, 
w środowisku rolniczym istnieje znaczna liczba osób pozostających w tzw. sza-
rej strefie. Zbieg umowy zlecenia z działalnością rolniczą, w znaczący sposób 
utrudnia wykrywanie osób dla których praca poza rolnictwem stanowi podsta-
wowe, a często także i jedyne źródło zarobkowania. Organy kontrolujące płat-
ników składek coraz częściej spotykają się z sytuacją, gdy rolnicy wykonują 
w ramach zlecenia „pełnoetatową pracę”, dobrowolnie godząc się na oficjalnie 
kilkukrotnie niższe wynagrodzenie, uzupełniane przez zleceniodawcę „pod sto-
łem”. Wykrycie tego typu patologii, po nowelizacji przepisów jest niezwykle 
trudne.

Drugi wyjątek stanowi możliwość łączenia działalności rolniczej oraz za-
siadania w radach nadzorczych. Przyznanie tego uprawnienia wynika przede 
wszystkim z faktu, że zasiadanie w radach nadzorczych wyłączałoby możli-
wość podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i wydłużyłoby okres 
przez jaki rolnik, najczęściej zaangażowany politycznie, musiałby prowadzić 
działalność rolniczą. Z uwagi jednak na niewielki odsetek osób łączących oba 
tytuły ubezpieczenia i z reguły krótkotrwały charakter zbiegu, przyjęte rozwią-
zanie należy ocenić pozytywnie.

5. Zasady obliczania zbiegających się świadczeń

Podleganie przez dwuzawodowca dwóm różnym systemom zabezpiecze-
nia społecznego wiąże się ze skomplikowanymi zasadami obliczania świadcze-
nia emerytalnego. Warto wskazać, że okresy ubezpieczenia w obu systemach 
mogą występować nie tylko naprzemiennie, ale także ubezpieczony może pod-
legać obu systemom jednocześnie. Zbieg okresów ubezpieczenia rolniczego 
i powszechnego stanowi wyjątek od ogólnie przyjętej zasady, że w przypad-
ku prawa do dwóch świadczeń z ubezpieczenia społecznego, ubezpieczonemu 
przysługuje świadczenie wyższe lub korzystniejsze. Osoby posiadające status 
dwuzawodowca i odpowiednio długi okres podlegania ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników nabywają prawo do wypłaty dwóch niezależnie obliczanych 
świadczeń, a więc np. emerytury rolniczej z KRUS oraz emerytury z ZUS.
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Ustawodawca wprowadził jednak niezwykle restrykcyjne zasady zaliczania 
stażu rolniczego bądź do emerytury rolniczej, bądź też doliczenia go do eme-
rytury w systemie powszechnym. Po pierwsze prawo do emerytury rolniczej 
przysługuje wyłącznie osobie, która posiada minimalne wskazane w ustawie 
okresy ubezpieczenia w KRUS. Ustawodawca wyłączył możliwość zaliczenia 
do ubezpieczenia rolniczego okresów ubezpieczenia w ZUS. A zatem osoba, 
która legitymuje się stażem niższym niż 25 lat podlegania ubezpieczenia spo-
łecznego rolników nie nabędzie emerytury z KRUS.

Z drugiej strony osoba taka będzie mogła uwzględnić staż ubezpieczenio-
wy w KRUS doliczając go zgodnie z art. 26a ustawy emerytalnej24 do eme-
rytury z ZUS. W myśl powoływanego przepisu, rolnik który legitymuje się 
okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników krótszymi niż 25 
lat, ma prawo złożyć wniosek o zwiększenie emerytury za okresy opłacania 
składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecz-
nego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS. Uprawnienie to 
nie przysługuje rolnikom, którzy posiadają staż dłuższy, gdyż osoby takie po 
osiągnięciu wieku emerytalnego, spełniając przesłankę stażu, nabędą emeryturę 
z KRUS. Ponadto, z powoływanego przepisu wynika, że ustawa uniemożliwia 
podział stażu i uwzględnienie np. 25 lat w KRUS a pozostałych 10 lat w ZUS. 
SN w uchwale z dnia 3 października 2012 r.25 wskazał, że zwiększenie to nie 
obejmuje okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w których 
rolnik zwolniony był od obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie spo-
łeczne rolników.

6. Podsumowanie

Zbieg tytułów ubezpieczenia powszechnego i rolniczego powoduje liczne 
problemy natury interpretacyjnej. Aby uporządkować zasady podlegania ubez-
pieczeniom przez dwuzawodowców, ustawodawca powinien zagwarantować 
ubezpieczonym w KRUS możliwość doliczenia okresów podlegania innemu 
ubezpieczeniu. Umożliwiłoby to nabycie jednego świadczenia emerytalnego. 
Postulowane rozwiązanie zwiększyłoby liczbę rolników ujawniających dodat-
kowe źródło dochodów. Docelowo jednak, za optymalne rozwiązanie uznać 
należy włączenie rolników do powszechnego systemu zabezpieczenia społecz-
nego i likwidacja KRUS. Postulowane rozwiązanie znacząco uprościłoby regu-
lację zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Jednakże bez koniecznych 
przeobrażeń, w postaci konsolidacji gospodarstwa rolnych, postulowane przeze 
mnie rozwiązanie, ze względów politycznych, nie będzie możliwe.

24 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
Dz.U. z 2016 r., poz. 887 ze zm.
25 Uchwała SN z dnia z dnia 3 października 2012 r. o sygn. III UZP 4/12 OSNP 2013/5-6/58.
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Problemy postępowania z zakresu przyznawania 
świadczeń emerytalnych. Studium przypadku 

i propozycja zmian

1. Wstęp

Duże kontrowersje budzi procedura przyznawania emerytur z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Składa się ona zarówno z postępowania administra-
cyjnego w ZUS, jak również postępowania cywilnego w przypadku ewentu-
alnej niezgody na decyzję ZUS. Niepokój budzi również czas (przewlekłość) 
uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia w kwestii emerytury. Często jednak 
największym problemem jest wysokość uzyskiwanego świadczenia, które bywa 
niewystarczające na sfinansowanie normalnych warunków życia. Uwadze bada-
cza wcale też nie umykają takie problemy jak trudności w odpowiedniej ocenie 
dowodów w sprawie, normy kolizyjne, niewłaściwe prowadzenie postępowania 
administracyjnego i sądowego, niejasne obliczenia emerytury, czy ogólny nie-
porządek.

Mnogość tych problemów prowadzi do konstatacji, że procedurę uzy-
skiwania świadczeń emerytalnych z ZUS należałoby zmienić. Wydaję się, 
że ewentualne zmiany w sposobie udzielania emerytur z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych usprawniłyby procedurę przyznawania świadczeń i rozwiązałyby 
problemy. Powstaje pytanie, jakie zmiany należałoby rekomendować, aby owe 
problemy zlikwidować2.

2. Cel i struktura

Niniejsze opracowanie zostało oparte studium przypadku jednej z typo-
wych spraw w zakresie uzyskiwania świadczenia emerytalnego. Na podstawie 
tych informacji zauważamy problemy występujące zarówno na gruncie proce-
dury uzyskiwania świadczenia, jak też kwestionowania jego wysokości. Nadto 
odnotowujemy materialne problemy wpływające na podstawy i skutki uzyska-
nia emerytury. W związku z tym, że niniejszy wywód został oparty na studium 
przypadku będzie się on składał z opisu sytuacji faktycznej i przedstawieniu 
wykrytych problemów. Istotną kwestią będzie odpowiednie naświetlenie za-

1 Doktorant, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Instytut 
Politologii.
2 Por. A. Wiktorow, Zabezpieczenie emerytalne w Polsce po transformacji ustrojowej. Możliwe 
kierunki dalszych zmian, „Przegląd Prawa i Administracji” 2014, nr 99, s. 11–27.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-018-1.11
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chodzących problemów i przedstawienie strategii ich rozwiązania. Zrozumienie 
istnienia tych zjawisk oraz wdrożenie reform powinno skutkować znaczącym 
uzdrowieniem polskiego sytemu uzyskiwania świadczeń emerytalnych.

3. Terminy i główne źródła

Praca zostaje poświęcona wyłącznie świadczeniom emerytalnym przyzna-
wanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS): emeryturze z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (FUS) wraz z kapitałem początkowym oraz okreso-
wej emeryturze kapitałowej. Opracowanie nie dotyczy innych emerytur i rent. 
Wszelkie występujące pojęcia zostają zdefiniowane na gruncie dwóch ustaw: 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych3 oraz 
ustawy o emeryturach kapitałowych4. Te dwa akty prawne obok szczegółowych 
zapisów Kodeksu postępowania cywilnego5 oraz Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego6 będą stanowić podstawę dla dalszych rozważań. Wszystkie dane 
osobowe i informacje mogące prowadzić do identyfikacji stron postępowań zo-
stały zanonimizowane. 

4. Opis przypadku

Pierwszą część studium przypadku oparto na postępowaniu o ustalenie 
kapitału początkowego, wysokość emerytury z FUS oraz wysokość emerytu-
ry kapitałowej prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oddział 
w A., wszczętego w dniu 10 stycznia 2014 roku na wniosek przyszłego emeryta, 
tutaj występującego jako J.F. (kobieta lat 63). Drugą część oparto o przebieg 
i akta sprawy odwoławczej od decyzji ZUS prowadzonej przez Sąd Okręgo-
wy, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w A. i zakończonej niepra-
womocnym wyrokiem w dniu 15 stycznia 2016 roku. Ostatnia część wywodu 
opiera się na aktach sprawy apelacyjnej, prowadzonej przez Sąd Apelacyjny, 
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w K.

3 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
Dz.U. z 2016 r., poz. 887 ze zm., dalej: u.e.r.
4 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, Dz.U. z 2014 r., poz. 1097, 
dalej: em. kap.
5 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz.U. z 2016 r., poz. 1822 
ze zm., dalej k.p.c.
6 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2016 r., 
poz. 23 ze zm., dalej k.p.a.
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4.1. Postępowanie administracyjne

W dniu 10 stycznia 2014 roku J.F. złożyła do oddziału ZUS w A. wnio-
sek o ustalenie kapitału początkowego, przyznanie emerytury z FUS oraz okre-
sowej emerytury kapitałowej. Wniosek został złożony w zgodzie z art. 116, 
ust. 1 u.e.r. do oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
(art. 115, ust. 1, u.e.r.). W związku z art. 13 em.kap i art. 116a u.e.r. wszczęto 
także postępowanie o ustalenie okresowej emerytury kapitałowej oraz o usta-
lenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku 
(art. 173–185a w związku z art. 53 u.e.r.)7. Wnioskodawczyni osiągnęła również 
stosowny wiek emerytalny dla wnioskowania o udzielenie jej świadczeń tj. 60 
lat i 7 miesięcy (art. 24, ust. 1a, pkt. 8 u.e.r.). Do wniosków określonych wzorem 
ZUS Wnioskodawczyni załączyła liczne dowody pozostawania w zatrudnieniu 
i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne m. in. umowy o pracę, 
świadectwa pracy, tzw. paski wynagrodzeń (art. 117 u.e.r.).

Na podstawie art. 124 u.e.r. w związku z art. 180 k.p.a. postępowanie 
w sprawie o przyznanie świadczeń toczy się pod rządami prawa administracyj-
nego. Jest to jednak postępowanie szczególne uregulowane na podstawie usta-
wy u.e.r. i innych ustaw. Niestety postępowanie o przyznanie świadczeń trwało 
bardzo długo. ZUS wielokrotnie wzywał Wnioskodawczynię do przedstawia-
nia kolejnych dowodów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i po-
zostawania w zatrudnieniu. W związku z normą zawartą w art. 118 ust. 1 u.e.r. 
organ rentowy wydaje decyzję w sprawie świadczeń emerytalnych w terminie 
30 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania 
tej decyzji. W związku z wielokrotnymi wezwaniami organu do uzupełniania 
materiału dowodowego, decyzję ustalającą prawo i wysokości kapitału począt-
kowego J.F. wydano 24 września 2014 roku, zaś decyzję ustalającą wysokość 
emerytury z FUS oraz wysokość okresowej emerytury kapitałowej dopiero 
13 marca 2015 roku. 

Treść wszystkich trzech decyzji była niezadowalająca dla J.F. Po ich prze-
analizowaniu okazało się, że łączna wysokość świadczenia emerytalnego (okre-
sowa emerytura kapitałowa, emerytura z FUS wraz z kapitałem początkowym) 
wypłacanego miesięcznie brutto wyniesie 1287 zł (1054 zł netto). Ponadto wy-
kryto, że organ źle obliczył tzw. okresy składkowe i nieskładkowe, służące ob-
liczaniu kapitału początkowego (art. 174 u.e.r.). Zauważono, że nie wszystkie 
okresy pracy i opłacania składek zostały przez ZUS w obliczeniach uwzględ-
nione. Wysokość okresowej emerytury kapitałowej również budziła zastrzeże-
nia. Dlatego też zdecydowano o odwołaniu się od tych decyzji. Niestety każda 
z tych spraw toczyła się oddzielnym trybem w osobnym postępowaniu admi-

7 Z. Turowska, Kapitał początkowy na przyszłą emeryturę – nowe uregulowania, „Prawo Pracy” 
2006, nr 12, s. 23.
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nistracyjnym. Zarówno organ, jak też i wnioskodawca nie zauważyli, że trzy 
sprawy należałoby połączyć do wspólnego procedowania w myśl art. 62 k.p.a. 
(wszystkie przesłanki zostały spełnione)8. 

Instytucja odwołania się od decyzji ZUS (organu rentownego) jest bardzo 
osobliwa. Jak już wspomniano postępowanie toczy się na zasadach administra-
cyjnych z pewnymi odrębnościami. W myśl art. 181 k.p.a. organy odwoławcze 
od decyzji organów emerytalnych określają przepisy odrębne. W tym zaś przy-
padku – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych9. Czytamy tam w art. 83, 
ust. 2, pkt. 4, że od decyzji ZUS w sprawie przyznawanych świadczeń eme-
rytalnych przysługuje ubezpieczonemu odwołanie do sądu. To zaś wnosi się 
i proceduje już na zasadach k.p.c.10

W związku z tym J.F. wniosła za pośrednictwem oddziału ZUS do sądu 
okręgowego w A. odwołania od wszystkich trzech osobnych decyzji organu 
rentowego (art. 4778–4779 k.p.c.). Równocześnie wniesiono o połączenie trzech 
spraw do wspólnego rozpoznania (art. 219 k.p.c). W odwołaniach podniesio-
no, że organ rentowo-emerytalny źle przeprowadził postępowanie dowodowe 
skutkiem czego było nieuznanie części okresów ubezpieczenia. Ponadto pod-
kreślono, że w decyzjach wskazano źle ewidencjonowane po roku 1999 wiel-
kości składek na ubezpieczenie emerytalne. Skutkiem tych błędów świadczenie 
emerytalne zostało źle obliczone i rażąco zaniżone. Dodatkowo odwołująca 
się wniosła do sądu o przeprowadzenie dowodów z dokumentów złożonych 
do ZUS, dodatkowych dokumentów będących w posiadaniu J.F. oraz zeznań 
świadków.

Sąd Okręgowy w A. otrzymał od organu rentowego akta wraz z odwoła-
niem i wyznaczył pierwsze posiedzenie cztery miesiące później (lipiec 2015) 
w celu przeprowadzenia tzw. czynności wyjaśniających (art. 468 k.p.c.). Przed 
pierwszym posiedzeniem doszło jednak do zmiany niektórych przepisów eme-
rytalnych. Z dniem 1 maja 2015 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych11. Na jej mocy 
w u.e.r. zostaje dodany art. 185a, w którym poleca się, w ramach procedury 
ustalania wysokości kapitału początkowego, uznawać za okresy nieskładkowe 
okres pobierania nauki w szkole wyższej. W związku z tym zdarzeniem J.F. 
składa do oddziału ZUS wniosek o przeliczenie świadczenia emerytalnego, żą-

8 R. Hauser, Wszczęcie postępowania administracyjnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny” 1998; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 
1999 r., I SA 630/98.
9 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2016 r. 
poz. 963.
10 Por. A. Doliwa, D. R. Kijowski, P. J. Suwaj, Kryzys prawa administracyjnego?, Warszawa 2012, 
t. 3, s. 297–308.
11 Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, Dz.U. z 2015 r., poz. 552.
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dając zastosowania nowej regulacji. Organ rentowy zgadza się z wnioskiem 
i zwiększa wysokość kapitału początkowego. J.F. nie zgadza się z decyzją or-
ganu i wnosi od niej odwołanie do sądu okręgowego w A. Równocześnie wno-
si o ponowne przeliczenie okresów składkowych i nieskładkowych w związ-
ku z nową regulacją ustawową. Wnosi też o połączenie tej czwartej sprawy 
do wspólnego rozpoznania ze sprawami wcześniejszymi.

4.2. Postępowanie sądowe

Posiedzenie w celu przeprowadzenia czynności wyjaśniających odbywa się 
w lipcu 2015 roku. Podczas niego ZUS oświadcza, że nie widział możliwości 
zmiany decyzji (art. 4779 § 2 w związku z art. 47713 k.p.c.). Sąd zgadza się na 
połączenie wszystkich czterech odwołań do wspólnego rozpoznania oraz zga-
dza się na realizację wniosków dowodowych. Informuje również, że uzyskał 
akta pracownicze J.F. z miejsc pracy. Powołuje biegłego sądowego w celu do-
konania odpowiednich wyliczeń.

W toku postępowania sądowego odbyło się pięć rozpraw. W trakcie ich 
trwania sąd przeanalizował przesłane przez archiwa akta pracownicze, a także 
dokumenty złożone do akt organu emerytalnego (art. 472 k.p.c.). Materiał do-
wodowy został uzupełniony przez nowe zaświadczenia wydane przez byłe za-
kłady pracy. W toku postępowania sąd przesłuchał również czterech świadków 
pracy J.F. w organizacji społecznej na okoliczność pozostawania w zatrudnie-
niu i wysokości wynagrodzenia. Wyjaśnienia złożyła również odwołująca się. 
Uzyskano także opinie biegłego sądowego odnośnie wysokości wynagrodzenia 
uzyskiwanego w zakładzie przemysłowym.

15 stycznia 2016 roku sąd wydał wyrok. W myśl art. 47714 § 2 k.p.c. sąd 
zmienia ad meritum w całości lub części decyzje organu rentowego. Zgodnie 
z tym orzeczeniem sąd postanowił zmienić częściowo decyzję organu rentowe-
go w zakresie obliczenia wysokości kapitału początkowego, korygując wyso-
kość podstawy wymiaru kapitału początkowego. Dodatkowo sąd nakazuje ZUS 
wydanie nowych decyzji oraz uwzględnienie przy obliczaniu kapitału początko-
wego okresów pobierania nauki w szkole wyższej. Sąd oddala pozostałe wnio-
ski J.F. m.in. w zakresie włączenia do okresów składkowych i nieskładkowych 
części okresów pracy przed rokiem 1999 oraz wniosek związany z rażącym 
zaniżeniem wysokości emerytury z FUS i okresowej emerytury kapitałowej.

W uzasadnieniu sąd wskazuje, że zeznania czterech świadków dotyczące 
zatrudnienia odwołującej się w organizacji społecznej były nieprzekonujące. 
Sąd nie dał wiary większości dokumentów wydanych w okresie zatrudnienia. 
Ponadto sąd uznał, że wysokość świadczenia emerytalnego jest adekwatna. 
Równocześnie uznał za wiarygodne zaświadczenia o wynagrodzeniu wydane 
przez byłe zakłady pracy już w toku prowadzonego postępowania przed or-
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ganem rentowym12. Sąd uznał również, że niektóre składniki wynagrodzenia 
uzyskiwanego przed 1989 rokiem nie podlegały składkowaniu13.

Z orzeczeniem nie zgodziła się odwołująca i wniosła apelację do sądu II in-
stancji (Sąd Apelacyjny w K.). Zażądano uchylenia wyroku sądu okręgowego 
w tym ustalenia łącznego świadczenia emerytalnego w wysokości płacy mini-
malnej14. Podniesiono, że sąd okręgowy bardzo pobieżnie, niedokładnie i nie-
obiektywnie ocenił dowody. Szczególnie zwrócono uwagę na nie przyznanie 
wiary zeznaniom świadków. Ponadto zakwestionowano ocenę dowodów wy-
danych przed rokiem 1989. Zauważono, że powołany biegły sądowy przepro-
wadził swoją ekspertyzę jedynie w stosunku do części okresów zatrudnienia. 
Wskazano również, że sąd I instancji nie uwzględnił zatrudnienia J.F. w niektó-
rych zakładach pracy15. 

Dodatkowo wniosek apelacyjny oparto na bardziej ogólnych założeniach 
związanych z rażąco niską wysokością świadczenia emerytalnego. Zaakcen-
towano, że łączna wysokość emerytury nie pozwala na zaspokojenie podsta-
wowych potrzeb życiowych, mieszkaniowych, zdrowotnych oraz narusza za-
sadę równości społecznej. Zarzucono, że ustalając wysokość świadczenia nie 
uwzględniono norm zawartych w art. 32, art. 67, art. 68 i art. 75 Konstytucji16. 
Dodatkowo podniesiono, że sąd nie uwzględnił norm zawartych w art. 12–14 
oraz art. 16 Europejskiej Karty Społecznej17; art. 25–30 w związku z art. 65–68 
Konwencji nr 102 MOP dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecz-
nego18; art. 14 w związku z art. 17 EKPC19; art. 20, art. 21, art. 25, art. 34, 
art. 35, art. 41 Karty Praw Podstawowych UE20. 

12 R. Sadlik, Obowiązek wydania zaświadczenia Rp-7, „Służba Pracownicza” 12/2010, s. 23–24.
13 W sprzeczności z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent, Dz.U. z 1989 r. Nr 11, poz. 63 
ze zm.
14 Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.U. z 2015 r., 
poz. 2008 ze zm.
15 Por. P. Walorska, Staż pracy, Warszawa 2014; T. Flemming-Kulesza, Problem kwestionowania 
przez zakład ubezpieczeń społecznych ważności umów o pracę, „Palestra” 2005, nr 9–10, s. 183.
16  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 
ze zm.
17 Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r., Dz.U. 
z 1999 r. Nr 8, poz. 67.
18 Konwencja nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca minimalnych norm 
zabezpieczenia społecznego, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r., Dz.U z 2005 r. Nr 93, 
poz. 775.
19 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 
4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem 
nr 2, Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
20 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz.U.UE.C. z 2007 r. Nr 303, s. 1.
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4.3. Problemy

Opisywana sprawa służy jedynie za kanwę dla uwidocznienia i wytłuma-
czenia niektórych problemów powstających w toku analogicznych postępowań. 
Nie pokazuje ona wszystkich zawiłości i aspektów tego typu sytuacji. W żaden 
również sposób również nie uzurpuje sobie prawa do bycia reprezentatywną dla 
wszystkich podobnych sytuacji. Jest to jedynie przykład mający uświadomić 
czytelników, jak wiele problemów proceduralnych powstaje w toku procesu 
uzyskiwania emerytury. 

4.4. Odwołanie od decyzji

W całym opisanym studium przypadku dominuje kwestia procedury. Przy-
glądając się tej sytuacji daję się zauważyć, że postępowanie w sprawie przy-
znawania świadczeń jest bardzo nieczytelne, trudne, podatne na wiele błędów. 
Natychmiast również odnotowuje się niecodzienne połączenie procedury ad-
ministracyjnej i cywilnej. Warto bliżej przyjrzeć się tej sytuacji, gdyż jest ona 
coraz częściej spotykana w wielu nowych typach postępowań. Szczególnie, 
że dostrzega się pewną niespójność w kwestii odwołań od decyzji.

Organ rentowy prowadzi swoje postępowanie na podstawie k.p.a. Jest to 
typowy sposób prowadzenia postępowania we wszystkich sprawach o świad-
czenia emerytalno-rentowe21. Zgodnie z prawem administracyjnym (art. 12 
k.p.a. w związku z art. 127 k.p.a.) strona ma prawo odwołania się od decyzji ad-
ministracyjnej do organu II instancji. W tym wypadku ustawodawca postanowił 
o zastosowaniu trybu specjalnego w sprawach ubezpieczeniowych – odwołanie 
do sądu powszechnego (art. 83 ustawy systemowej). Tryb ten jest realizacją idei 
postępowania dwuinstancyjnego wskazanego w art. 176 Konstytucji. Dodatko-
wo jest o tyle bardziej słuszny od składania skarg do sądu administracyjnego, 
że w toku przewodu sąd bada zgodność decyzji ZUS głównie w zakresie naru-
szenia prawa materialnego – ad meritum (art. 47714 § 2 k.p.c.). W przypadku 
ewentualnego zastosowania trybu skargi administracyjnej sąd badałby głów-
nie decyzję ZUS pod względem proceduralnym. To zaś ograniczyłoby środki 
ochrony wnioskodawcy – ubezpieczonego22.

W tym jednak miejscu rodzi się zasadniczy problem. Zgodnie z art. 127 
k.p.a. w trybie administracyjnym strona ma prawo do odwołania się do jed-
nej instancji (organ II stopnia). Czyni to odwołując się do sądu powszechnego, 

21 Por. art. 95 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin, Dz.U. z 1982 r. Nr 40, poz. 267 ze zm.
22 K. Antonów i in., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2015, s. 742, 750–754; 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2010 r. I UK 151/09; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
21 stycznia 2013 r. II UK 164/12; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2016 r. I UK 
369/15.
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który proceduje sprawę w trybie k.p.c., lecz jest równocześnie organem odwo-
ławczym w myśl norm administracyjnych. Jednak art. 176 Konstytucji zawiera 
normę wskazującą, że postępowanie sądowe również musi być dwuinstancyjne. 
W jaki więc sposób pogodzić sytuację, w której od wyroku sądu przysługuje 
apelacja do sądu II instancji (sądu apelacyjnego), kiedy to owy sąd I instancji 
jest zarówno organem sądowym pierwszoinstancyjnym, jak też drugoinstan-
cyjnym organem odwoławczym od decyzji administracyjnej. Wygląda na to, 
że brakuje w całej procedurze jednej instancji (obecnie są jedynie trzy). 

Wydaję się, że tego problemu dotychczas nie zauważono zarówno w ju-
rydykaturze jak i doktrynie23. Jednak taka sytuacja wymaga dokładnego wyja-
śnienia, gdyż może budzić wątpliwości natury konstytucyjnej i prawnomiędzy-
narodowej. Z pewnością należałoby problem wyjaśnić, raczej przedstawić pod 
rozwagę Trybunału Konstytucyjnego, bądź zmienić ustawę w zakresie odwoły-
wania się od poszczególnych decyzji organu i sądu.

4.5. Postępowanie dowodowe

Niemałym problemem całego postępowania jest kwestia postępowania 
dowodowego, w tym oceny dowodów. Opierając się na przepisach procedu-
ry związanej z udzielaniem świadczeń, organ prowadzący postępowanie żąda 
od wnioskodawcy przedstawienia dowodów okresów zatrudnienia i wysokość 
odprowadzonych składek na zasadach ustalonych w art. 117 u.e.r. oraz §17–
§30 rozporządzenia dotyczącego postępowania w sprawach emerytalno-rento-
wych24. W akcie wykonawczym i samej ustawie czytamy, że należy stosować 
jego zapisy chyba, że ustawy stanowią inaczej. Widzimy wyraźnie, że organ 
jest ograniczony dowodowo zakresem ustawy i rozporządzenia. Organ odwo-
ławczy (sąd) już tego ograniczenia mieć nie będzie (art. 473 k.p.c.)25. Powstaje 
jednak pewien problem, który dotychczas nie znalazł swojej interpretacji. Usta-
wa o u.e.r. wyraźnie wskazuje, że jej postanowienia w zakresie uznawalności 
dowodów, należy stosować tylko wtedy, gdy inne akty inaczej nie stanowią. 
Powstaje zaś konflikt tej normy z ogólnymi zasadami k.p.a. dotyczącymi do-
wodów. W myśl art. 75 k.p.a. jako dowód należy dopuścić wszystko co może 
przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Wynikałoby z tego, że w postępowaniu 
w zakresie ubezpieczeń społecznych nie powinny występować żadne ograni-
czenia w zakresie dopuszczania dowodów.

23 Por. M. Klimas, Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warsza-
wa 2013, s. 225, 243.
24 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie 
postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe, Dz.U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1412.
25 K. Antonów i in., op. cit., s. 736–738; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 
2012 r. I UK 278/11; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1996 r. II URN 3/95.
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Należy również przyjrzeć się art. 220 k.p.a. Ustawodawca wskazuje tam 
jednoznacznie, że organ nie może żądać składania oświadczeń i zaświadczeń 
w określonych sytuacjach. ZUS jednak w niniejszej sprawie i sprawach analo-
gicznych wymaga od wnioskodawców składania niektórych dowodów pozo-
stawania w zatrudnieniu. Wydaję się to być sprzeczne z wymienionymi wy-
żej normami. Powstaje pytanie, czy prawodawca buduje tutaj normy kolizyjne 
w zakresie postępowania dowodowego pomiędzy ogólnym postępowaniem 
administracyjnym a szczególnym w zakresie ubezpieczeń społecznych. Wnio-
skodawcy, podobnie jak organowi, trudno jest zdecydować, do których norm 
ma się stosować. Niestety dotychczas ta sprawa nie został również wyjaśniona, 
co powoduje daleko idące problemy26.

Na podstawie tej sytuacji powinno się raczej wnioskować, że organ po-
winien dopuszczać wszystkie możliwe dowody mogące mieć wpływ na wyja-
śnienie sprawy. Ponadto winien z własnej inicjatywy pozyskiwać inne zaświad-
czenia i oświadczenia bez udziału strony. Wynika to jednoznacznie nie tylko 
z cytowanych regulacji, lecz również z realizacji nadrzędnej zasady wyrażonej 
w art. 7 k.p.a.: „[…] organy administracji publicznej stoją na straży praworząd-
ności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu 
faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społecz-
ny i słuszny interes obywateli”, oraz normy zawartej w art. 12 k.p.a. – zasada 
szybkości i prostoty postępowania. W przypadku zaś nieuwzględnienia innych 
dowodów i braku proaktywnej działalności ZUS w kwestii dowodów, pozostaje 
jedynie wniesienie odwołania do sądu na decyzję ZUS, bądź jego bezczynność 
trwającą ponad dwa miesiące.

Rodzą się kolejne wątpliwości dotyczące dowodów. Polegają one na trud-
ności w ocenie dowodów zarówno na etapie postępowania administracyjnego, 
jak też i sądowego. O ile w tym pierwszym, organ rentowy zazwyczaj opiera 
się jedynie na pisemnych dowodach, o tyle sąd ma już pełną swobodę w ocenie 
materiału. Sprawy o udzielenie emerytur są o tyle specyficzne, że postępowa-
nie dotyczy faktów, które miały miejsce nierzadko kilkadziesiąt (nawet 50) lat 
wcześniej. Ocena więc dowodów z zeznań świadków, czy dokumentów wy-
danych w innych realiach politycznych (w państwie socjalistycznym) a nawet 
w innym kraju (np. III Rzeszy, czy tzw. Kresach Wschodnich) jest niezwykle 
trudna. Wynika to również z tego, że wiele dokumentów zaginęła, świadkowie 
zmarli, zakład ubezpieczeniowy indywidualnie nie ewidencjonował odprowa-
dzanych składek do roku 1992.

W takim stanie faktycznym niezwykle ważnym jest zebranie i ocena możli-
wie całego materiału dowodowego. Niestety często bywa to niemożliwe ze stro-
ny organu rentowego i sądu. Dlatego też instytucje tak silnie żądają od wniosko-
dawców przedstawiania poświadczeń pracy nawet wówczas, gdy na podstawie 

26 Por. M. Klimas, op. cit., s. 102.
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cytowanych regulacji, winny zrobić to we własnym zakresie. Takie zaniecha-
nie organu lub sądu prowadzi do powstawania braków w pełnej dokumentacji, 
co ogranicza możliwości poprawnej analizy materiału. Na dodatek nie małą 
rolę odgrywają trudności w analizie skomplikowanych zapisów faktycznych 
i rachunkowych oraz realiów społecznych, historycznych i prawnych, w któ-
rych powstały przedstawione dowody. W ten sposób organ, bądź sąd muszą 
podejmować decyzje na podstawie szczątkowych informacji. Wydaję się, że za-
równo organ, jak też sądy winny gremialnie korzystać z pomocy specjalistów 
i biegłych zarówno w kwestiach rachunkowych, jak też historycznych i dyplo-
matycznych. Jedynie posiłkując się opiniami specjalistów można podejmować 
słuszne decyzje w oparciu o dowody wytworzone wiele lat wcześniej. Niestety 
obecnie oba typy instytucji rzadko godzą się na angażowania do postępowania 
fachowców. Zapewne generuje to nazbyt wiele trudów i kosztów. Dlatego też 
jedynie sądy rzadko zgadzają się na powoływanie biegłych z zakresu rachunko-
wości. Funkcjonuje to jednak z nazbyt ograniczonym zakresie. 

Pewną formą zastępczą dla opinii specjalistów jest żądanie przedstawienia 
nowych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu od byłych zakładów pra-
cy. ZUS zazwyczaj obarcza takim obowiązkiem bezpośrednio wnioskodawcę 
(niesłusznie), sąd raczej z własnej inicjatywy pozyskuje tego typu dokumen-
ty. Jeżeli nadal istnieją byłe zakłady pracy przyszłych emerytów, to wówczas 
przedstawiają takie zaświadczenia. Jak pokazuje praktyka, dokumenty te są dla 
organu oraz sądów znacznie bardziej wiarygodne niż poświadczenia pracy wy-
dane w toku świadczenia pracy przez wnioskodawcę. Niestety bardzo często 
są one niekompletne, niezrozumiałe, sprzeczne z dokumentami źródłowymi 
wydanymi wiele lat wcześniej (np. świadectwa pracy). Wprowadza to bardzo 
poważny kłopot w ocenie dowodów. Często organ, bądź sąd dają wiarę nowym 
dokumentom, pomijając te dawne. Praktyka taka, chociaż niesłuszna, winna 
być poddawana głębokiej analizie przy udziale ekspertów-biegłych. Dopiero 
wówczas można by stwierdzić, które dowody są bardziej wiarygodne. W innym 
przypadku sytuacja ta prowadzi do jeszcze gorszej oceny dowodów przez ZUS, 
bądź sąd.

4.6. Przewlekłość postępowania

Często daje się zauważyć długotrwałość postępowania w sprawach o przy-
znanie emerytur. Jest to związane zarówno z normą zawartą w art. 118 ust. 1 
u.e.r. (wydanie decyzji w terminie 30 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej 
okoliczności), jak również koniecznością ponownej oceny dowodów przez sąd, 
wniesienie ewentualnej apelacji oraz procedowania wszystkich spraw osobno. 
Takie działanie jest niezwykle przewlekłe i sprzeczne z ogólnymi zasadami za-
ufania do organów administracji publicznej i sądów a także prowadzenia spraw 
bez zbędnej zwłoki. Niestety dopuszcza się prowadzenie takiego postępowania 
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przez dłuższy okres czasu. Wynika to z możliwości wzywania wnioskodawcy 
do wielokrotnego uzupełnienie materiału dowodowego o poświadczenia pracy. 
Co prawda na takie działanie przysługuje skarga na przewlekłość postępowa-
nia do WSA27, to jednak jeszcze bardziej wydłuża procedurę. Nie ułatwia jej 
wcale osobne procedowanie kilku wniosków o udzielenie emerytury z FUS, 
emerytury kapitałowej oraz obliczenie kapitału początkowego. W każdym przy-
padku organ winien sprawy takie łączyć do wspólnego rozpoznania na mocy 
wspomnianego już art. 62 k.p.a. W związku z tym winien wydawać jedną decy-
zję w kilku powiązanych ze sobą sprawach (jak w opisanej sytuacji), od której 
przysługiwałby jeden środek odwoławczy. Inne postępowanie będzie pogłębia-
ło ten problem.

4.7. Wysokość świadczenia

Niestety zauważane problemy powodują, że świadczenia na starość 
są nieprawidłowo obliczane (najczęściej zaniżane). Często powstaje sytuacja, 
w której emeryci otrzymują świadczenie emerytalne netto poniżej minimum 
socjalnego28, lecz powyżej granicy kryterium dochodowego dla otrzymania 
świadczeń pomocy społecznej29. Dlatego też ich zubożenie jest podwójne. Nie 
mogą korzystać z pomocy społecznej, zaś ich emerytura nie wystarcza na po-
krycie podstawowych kosztów życia. Sytuacja taka może budzić pewne wątpli-
wości natury konstytucyjnej i prawno-międzynarodowej, które zostały tutaj już 
wspomniane. 

Niestety dalsze prowadzenie w ten sposób spraw o ustalenie wysokości 
świadczeń emerytalnych będzie prowadziło do ubożenia społeczeństwa. Doty-
ka to szczególnie te osoby, które gros swego zawodowego życia spędziły przed 
rokiem 1999, czyli przed momentem wejścia w życie nowej ustawy emerytal-
nej. Właśnie te osoby nie mogły samodzielnie odkładać na emeryturę i mu-
siały zawierzyć ZUS w zakresie ustalania ich kapitału początkowego (art. 173 
u.e.r.)30. Należałoby się zastanowić nad daleko idącymi zmianami w tym sys-
temie. Przytaczany przykład postępowania można uznać właśnie za tego typu 
problem.

27 E. Dziubińska-Lechnio, J. Kuźniar, Ubezpieczenia społeczne 2016, Warszawa 2016, s. 1151; 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2015 r. I OSK 
1222/15.
28 Struktura wysokości emerytur i rent, http://www.zus.pl/baza-wiedzy/statystyka/opracowania-
tematyczne/struktura-wysokosci-emerytur-i-rent (dostęp: 25.02.2017); Wysokość minimum so-
cjalnego, https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne (dostęp: 24.02.2017).
29 Por. art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.
30 S. Majkowski, Emerytury nieproporcjonalne do składek, „Rzeczpospolita – Prawo co dnia” 
2004, nr 3, s. 17.
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5. Podsumowanie

Większość przyszłych emerytów, którzy chociaż częściowo pracowali 
(mieli okresy składkowe, bądź nieskładkowe) przed rokiem 1999 boryka się 
z podobnymi sytuacjami i problemami jak te opisane w pierwszej części. Są to 
kłopoty systemowe bardzo głęboko zakorzenione w polskim systemie praw-
nym, społecznym i politycznym. Niestety większość obywateli przyjmuje decy-
zje organów rentowych bez faktycznej refleksji. Z powodu własnej niewiedzy, 
strachu, czy stanu zdrowia, godzą się z nimi. Rzadko emeryci składają sądowe 
odwołania od decyzji ZUS. W sądzie prowadzącym opisywaną sprawę w roku 
2016 rozpoznawano jedynie 355 odwołań od decyzji ZUS. To bardzo mało 
w porównaniu do ilości wydawanych decyzji emerytalnych i innych proceso-
wych spraw cywilnych w polskich sądach (w sądzie okręgowym prowadzącym 
sprawę to 7 razy więcej)31. Obywatele boją się odwoływać od niekorzystnych 
dla nich decyzji. Boją się kosztów postępowania i jego przewlekłości. Nie wie-
rzą również w to, że mogą nie zgodzić się z licznymi błędnymi i krzywdzącymi 
decyzjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

5.1. Komisja

Wydaję się, że istnieje pewne rozwiązanie, które mogłoby rozwiązać pro-
blemy i usprawnić cały proces. Można by zaproponować nowy system przy-
znawania rent i emerytur, który w dużej mierze wzoruje się na rozwiązaniach 
nordyckich.

Postępowanie o przyznawanie rent i emerytur należy w całości wyłączyć 
z kompetencji ZUS i sądów oraz połączyć z analogicznymi postępowania pro-
wadzonymi przez KRUS, ministerstwa, czy Urząd ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych. W konsekwencji zlikwidowane zostaną odpowiednie sądowe 
i instytucjonalne jednostki zajmujące się tym problemem. Powołanie komisji 
właściwej dla prowadzenia postępowań emerytalnych, wzorowanych na pol-
skich samorządowych kolegiach odwoławczych, może rozwiązać problemy 
proceduralne i faktyczne. W skład komisji wejdą specjaliści, przedstawiciele 
społeczeństwa obywatelskiego a także sędziowie oraz pracownicy ZUS. Ko-
misja powinna prowadzić postępowanie trybie administracyjnym, mieć dostęp 
do pełnego materiału dowodowego, powoływałaby ewentualnych dodatkowych 
biegłych. Byłaby zupełnie niezależna od ZUS i sądów. Nowopowstający or-
gan musi się cechować wysokim poziomem profesjonalizmu. Wysokie kryteria 
kompetencyjne stawiane jej członkom mają gwarantować ich specjalistyczną 

31 Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych Sądu Okręgowego w A. za rok 2016; Sprawozdanie 
MS-S11/12 w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w A. za rok 
2016.
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wiedzę i doświadczenie. Od decyzji komisji powinno przysługiwać odwoła-
nie do komisji krajowej, która również merytorycznie rozpatrywałaby sprawę. 
Dopiero po jej ostatecznej decyzji strona powinna mieć możliwość wniesienia 
skargi na błędy proceduralne do sądu administracyjnego.  Rozwiązanie takie 
sprawia, że w procedurze będą uczestniczyć jedynie niezależni profesjonaliści 
o wysokich kwalifikacjach, rozszerza możliwości dowodowe i pogłębia ich ana-
lizę, odciąża sądy od zajmowania się szczegółowymi sprawami. W konsekwen-
cji czyni ostateczną decyzję bardziej sprawiedliwą.

5.2. Rozwiązanie nordyckie

Komisje tego typu są podstawą funkcjonowania systemów pomocy spo-
łecznej i emerytalnych w całej Europie32. Znakomicie funkcjonują w krajach 
nordyckich. W sytuacji niezgody na decyzję organu w sprawie emerytury, skła-
da się odwołanie do komisji, która w przeciągu trzech miesięcy podejmuje me-
rytoryczną decyzję w trybie administracyjnym. Rozstrzygnięcia są wydawane 
przez specjalistów w oparciu o ekspertyzy i dowody pozyskane przez ten nie-
zależny organ. Nie obciąża to sądów i nie generuje większych kosztów. Wnio-
skodawca nie uczestniczy w procesie, chociaż ma takie prawo, gdyż powołany 
z urzędu jego rzecznik zajmuje się zebraniem dowodów, „pilnowaniem” komi-
sji, czy wniesieniem odwołań. Równocześnie proces jest przejrzysty i szybki. 
Przyszły emeryt ma wgląd do sprawy przez Internet, bądź telefonicznie. Tymi 
drogami może składać ewentualne wnioski. Większość spraw kończy się w cza-
sie krótszym niż miesiąc. Jedynie 10% spraw trafia do komisji odwoławczej 
w stolicy. Niemalże nie ma sytuacji, w których zostaje złożona skarga do sądu, 
pomimo istnienia takiej prawnej możliwości33.

Pomimo regularnych „reform” systemu emerytalnego niewiele się w nim 
zmienia. Należy podjąć zdecydowane reformy w procedurze przyznawania 
emerytur i rent tak, aby określone problemy uległy wyeliminowaniu. Z pew-
nością należałoby ujednolicić tryb wnioskowania, uzyskiwania i ewentualnego 
odwoływania się od decyzji w sprawie emerytur. Obecny system administracyj-
no-cywilny jest niezrozumiały, przewlekły, mało efektywny i podatny na błędy. 
Pochylić się trzeba również nad kwestią dowodową w całym postępowaniu. 
Raczej należałoby zdjąć obostrzenia w uznawaniu dowodów oraz konieczność 
przedstawiania tych dowodów przez wnioskodawcę. Bez wątpienia trzeba za-
dbać o pełną przejrzystość i szybkość procesu. Nie można również godzić się na 

32 Por. J. Knyżewska, Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej, cz. II. Emerytury i renty, 
„Służba Pracownicza” 2014, nr 2, s. 1–36.
33 W Norwegii i Finlandii, Hvordan er det norske pensjonssystemet bygd opp? – www.nav.no, 
https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Alderspensjon/hvordan-er-det-norske-pensjonssyste-
met-bygdno-opp; Vakuutusoikeus (dostęp: 24.02.2017); http://www.vakuutusoikeus.fi/ (dostęp: 
24.02.2017).
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prowadzenie kilku postępowań w stosunku do jednej sprawy i osoby. Nie zapo-
minajmy również, że angażowanie do całego procesu aparatu sądowego prowa-
dzi do nadmiernego obciążenia sądów, kosztów i przewlekłości postępowania. 
Warto także zaangażować więcej profesjonalistów w proces zbierania i oce-
ny dowodów, tak, aby upływający czas i niekompetencja urzędnicza nie miały 
wpływu na ich wiarygodność. Osobną kwestią jest problem wysokości emery-
tur i ich opłacalności dla obywateli i państwa. Dodatkową potrzebą jest uzupeł-
nienie luk w prawie i ewentualne go dostosowanie do norm konstytucyjnych 
i prawno-międzynarodowych a także usunięcie niektórych norm kolizyjnych 
powstających na styku procedury cywilnej i administracyjnej.

Opisywane problemy są wyborem kłopotów, jakie powstają w trakcie ubie-
gania się o emeryturę z ZUS. Oparto je jedynie na cytowanej sprawie, lecz 
są one dość powszechne. Niestety brak rozwiązań prowadzi do pogłębiania się 
chaosu, niesprawiedliwości i błędów. Nadszedł już czas, aby poważnie zająć 
się zmianami. Proponowane powołanie komisji jest jedynie jedną z możliwo-
ści. Niemniej wzorowanie reform na sprawnie funkcjonujących rozwiązaniach 
północnoeuropejskich może przynieść znaczącą poprawę. W innym wypadku 
polska procedura przyznawania emerytur może się prędko załamać34.
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Państwa wycofujące się z kapitałowego systemu 
emerytalnego na przykładzie Węgier i Chile

1. Wstęp
 

Reformy systemów emerytalnych w latach osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych XX w. w Ameryce Południowej oraz w Europie Środkowo-Wschod-
niej miały co do zasady zbieżne cele. Nie ulega wątpliwości, że ich wspólnym 
mianownikiem było wzmocnienie zależności pomiędzy uzyskiwanym wyna-
grodzeniem a wysokością przyszłego świadczenia, czyli transformacja z syste-
mu zdefiniowanego świadczenia do systemu zdefiniowanej składki. Dzięki cze-
mu ubezpieczeni mieli mieć większą motywację do pracy, a lepiej zarabiający 
do uczestnictwa w systemie emerytalnym i legalnego odprowadzania składek. 
Co poskutkowało tym, że gorzej zarabiający uzyskali niższą stopę zastąpienia 
a bogatsi wyższą. 

Na tym podobieństwa się nie kończą, bowiem zarówno w Ameryce Połu-
dniowej (z wyjątkiem Brazylii) oraz w Europie Środkowo-Wschodniej wpro-
wadzono nowość do państwowego systemu emerytalnego w postaci filarów 
kapitałowych. Jednocześnie części ubezpieczonym dano wybór, czy chcą pozo-
stać wyłącznie w repartycyjnym systemie emerytalnym, czy też w mieszanym, 
czyli repartycyjno-kapitałowym. Jednak, co istotne, swoboda i zakres tego wy-
boru różniły się znacznie w zależności od kraju. 

Z kolei w inne kraje, w szczególności wysoko rozwinięte, oparły się idei 
wprowadzenia przymusowego filaru kapitałowego. Jest to o tyle charaktery-
styczne, że to właśnie te państwa (przede wszystkim USA, Wielka Brytania) 
byłby największymi agitatorami funduszy emerytalnych. Innymi słowy poleca-
ły krajom mniej rozwiniętym rozwiązanie, którego same nie przyjęły.

2. Chile

Opisane we wstępie reformy rozpoczęły się w Chile, które jako pierwsze 
wprowadziło obligatoryjne prywatne fundusze emerytalne, inwestujące składki 
ubezpieczonych na giełdzie papierów wartościowych.

Chile miało pierwszy na zachodniej półkuli system państwowych emerytur. 
Jego początki sięgają 1924 r., kiedy ustanowiono fundusz emerytalny dla pra-
cowników fizycznych. W latach 50. przekształcił się w system dla wszystkich 

1 Doktorant w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-018-1.12
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zatrudnionych. Zasadą było wypłacanie emerytur ze składek, które wpłacali ak-
tualnie pracujący. Z czasem fundusz ulegał podziałom na dziesiątki kas branżo-
wych. Ale dwie zasady pozostawały nienaruszone: jego państwowy charakter 
oraz to, że aktualnie pracujący utrzymują tych, którzy zakończyli życie zawo-
dowe. Tak samo miało być w następnych pokoleniach.

Fundamentalna reforma emerytalna w Chile została wprowadzona w 1981 r. 
jako element ogólnej polityki rządu generała Augusto Pinocheta zakładającej 
przekształcenie chilijskiej gospodarki w kierunku prywatyzacji i liberalizacji. 
Twórcą chilijskiej reformy emerytalnej był Jose Pinera, minister w rządzie Pi-
nocheta, związany z nieliberalną szkołą chicagowską. W zarządach firm zarzą-
dzających prywatnymi funduszami emerytalnymi znaleźli się głównie członko-
wie rządu Pinocheta2. Reforma została oparta na ideologicznych argumentach 
mających dowodzić wyższości systemu emerytalnego opartego na własności 
prywatnej i indywidualnej odpowiedzialności nad systemem solidarności mię-
dzypokoleniowej3.

W 1981 r. junta Pinocheta wywróciła system repartycyjny. Zastąpiła go 
w całości prywatnymi funduszami emerytalnymi (w Chile mają one skrót AFP 
– Administración de Fondos de Pensiones). To znaczy, że powstał praktycznie 
jednofilarowy system emerytalny oparty prawie wyłącznie o AFP. Pozostałe 
2 filary mają znacznie mniejsze znaczenie. Pracujący mieli wpłacać składki na 
indywidualne konta emerytalne, fundusze miały obracać ich pieniędzmi i po-
bierać marże. Wszyscy młodzi, którzy wchodzili na rynek pracy, zostali ex lege 
członkami AFP, a ci, którzy do chwili prywatyzacji systemu wpłacali składki 
na państwowe emerytury, teoretycznie mogli wybrać: zostać w starym systemie 
albo przejść do nowego. Ale w praktyce odmowa przejścia do AFP groziła utra-
tą pracy i jedynymi grupami zawodowymi, którym zezwolono na pozostanie 
w publicznym systemie emerytalnym były służby mundurowe.

Rewolucja w emeryturach była dla jej twórców – Chicago Boys, uczniów 
ultraliberalnego ekonomisty i ideologa Miltona Friedmana – jednym z filarów 
eksperymentu społeczno-gospodarczego, jaki przeprowadzali w Chile. Gospo-
darka miała uwolnić się od regulacji państwowych, państwo miało ograniczyć 
się do roli nocnego stróża. Dekalog Chicago Boys nakazywał prywatyzować, 
liberalizować ceny i handel, uelastycznić prawo pracy. Drastycznie ograniczono 
prawo tworzenia związków zawodowych, a strajki solidarnościowe, nie mó-
wiąc o strajku generalnym, są w Chile do dziś nielegalne. Model ten opisywa-
no nieraz jako gospodarkę kasyna: przegrywają wszyscy z wyjątkiem garstki 
uprzywilejowanych i szczęśliwców. 

2 M. Riesco, 25 Years Reveal Myths of Privatized Federal Pensions in Chile, 10.03.2015, [w:] 
L. Orędziak, OFE katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Instytut Wydawniczy Książka 
i Prasa 2014.
3 L. Orędziak, op. cit., s. 143.
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Moim zdaniem, idea liberalizmu Augusta Pinocheta był swoistą wymówką 
wobec społeczeństwa. Jeśli wszystkie przedsiębiorstwa zostaną sprywatyzowa-
ne a podatki obniżone, to obywatele nie będą już uprawnieni do jakichkolwiek 
roszczeń względem państwa i władza uwolni się od obowiązków społecznych. 
Prywatne fundusze emerytalne miały stać się integralną częścią tej społecznej 
inżynierii. 

Przechodząc do omówienia konkretnych regulacji, charakterystyczna dla 
tego systemu jest niska składka emerytalna w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto. Całość składki wpływa do filaru kapitałowego. Ubezpieczony wybiera 
jedno z AFP oraz sposób inwestowania swoich pieniędzy spośród 5 subfundu-
szy A – E, gdzie A oznacza metodę najbardziej ryzykowną, lecz mogącą dać 
potencjalnie największy zysk4.

Uzyskanie emerytury w Chile jest uzależnione tylko od warunku osiągnię-
cia wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 
Ubezpieczony, który spełnił tę przesłankę może rozpocząć pobieranie świad-
czenia w dowolnym momencie, kontynuując swoją aktywność zawodową i od-
prowadzanie składek. Dla uzyskania prawa do emerytury nie jest wymagane 
rozwiązanie stosunku pracy, ani zaprzestanie innej formy zarobkowania. 

Istnieją 4 rodzaje świadczenia emerytalnego i sposoby jego uzyskiwania. 
Po pierwsze, wypłata całej sumy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Po dru-
gie, uzyskanie z całości zgromadzonej sumy dożywotniej emerytury wypła-
canej co miesiąc w jednakowej wysokości. Po trzecie, z części zgromadzo-
nych pieniędzy uzyskiwanie comiesięcznej renty od funduszu inwestycyjnego 
w określonej w umowie wysokości i do określonego momentu, a później uzy-
skiwanie z pozostałej części pieniędzy normalnego świadczenia emerytalnego. 
Po czwarte, wypłata części pieniędzy i uzyskanie świadczenia emerytalnego 
z drugiej. Mnogość opcji jest przywilejem i wyrazem liberalizmu, jednak być 
może zbyt daleko posuniętego przy wyborze pierwszej z nich, bo może po-
skutkować w przypadku przetracenia oszczędności pozostaniem emeryta bez 
środków do życia.

W interesujący sposób rozwiązano kwestię wcześniejszych emerytur. Każ-
dy ubezpieczony może przejść na wcześniejszą emeryturę niezależnie od wie-
ku i stażu pracy, jeśli zgromadził wystarczająco funduszy by stopa zastąpienia 
(tu jest to proporcja wysokości emerytury do średnich zarobków z ostatnich 
10 lat) jego świadczenia emerytalnego wyniosła 80% a wysokość przyszłego 
świadczenia emerytalnego przewyższała określoną ustawowo kwotę. Dzięki 
temu pozwala się skończyć pracę osobom, które mądrze oszczędzały i inwesto-
wały swoje pieniądze. Przy tym nie dopuszcza się sytuacji, w której emerytura 

4 A. M. Shelton, Chile’s Pension System: Background in Brief, Analyst in Income Security, 28 mar-
ca 2012 roku (dostęp: 16.11.2017), http://www.google.pl/url?sa=t&rcct=j&q=chile%E642%80%-
99s %20pension%20system...
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byłaby nieproporcjonalnie niska do wcześniejszego poziomu życia ubezpieczo-
nego. 

Profesorowie John B. Williamson oraz Fred C. Pampel charakteryzując 
w 1998 r. reformę emerytalną w Chile zwrócili uwagę na następujące kwestie. 
Stosunkowo wysokie stopy zwrotu występujące w chilijskich funduszach eme-
rytalnych wynikły w dużej części ze specyficznych okoliczności, jak wysokie 
oprocentowanie obligacji rządowych w latach 80. wynikające z trwającego 
wówczas w Ameryce Łacińskiej kryzysu zadłużenia. W wyniku reformy, eme-
rytury co najmniej połowy pracowników należących do funduszy spadną do po-
ziomu poniżej 50% ostatniego wynagrodzenia i będą stanowić mniej niż poziom 
zapewniający minimum egzystencji. Rozpowszechnione jest zjawisko ucieka-
nia w szarą strefę pracowników o niskich płacach po to, by uniknąć płacenia 
składek emerytalnych i mieć wyższy dochód do dyspozycji5. Przez długi okres 
niemal całość aktywów chilijskich funduszy emerytalnych stanowiły krajowe 
skarbowe papiery dłużne oraz gwarantowane przez rząd depozyty bankowe. 
To właśnie wysokie stopy procentowe w Chile, a nie efektywność zarządzania 
funduszami emerytalnymi, decydowały przez wiele lat o stopach zwrotu osią-
ganych przez te fundusze6.

Oceniając efekty funkcjonowania funduszy zarządzanych przez AFP pro-
fesor Manuel Riesco w 2010 r. wskazał, że w okresie od 1981–2008 obowiąz-
kowe składki wpłacone przez członków AFP do tych funduszy wyniosły 59 mld 
dolarów (co stanowiło 1/3 PKB Chile w 2008 r.), z tego AFP oraz powiązane 
z nimi w ramach grup finansowych towarzystwa ubezpieczenie pobrały sobie 
19,9 mld dolarów jako opłaty i prowizje. Oznaczało to w praktyce, że aż 1 z 3 
dolarów przekazanych pod przymusem państwowym do prywatnych funduszy 
został przechwycony przez te instytucje finansowe. Druga wielką grupą benefi-
cjentów systemu AFP okazały się podmioty, w których fundusze te inwestowały 
środki pochodzące ze składek emerytalnych. Od początku istnienia funduszy do 
końca 2008 r. wielkie korporacje działające w Chile otrzymały 47% środków 
zarządzanych prez AFP, przy czym połowa z tego trafiła do grupy 12 korporacji, 
w tym do firm powiązanych z AFP, a 28,5% zostało zainwestowane za granicą, 
z czego połowę w niewielkiej grupie 8 międzynarodowych funduszy inwesty-
cyjnych. Na skutek kryzysu finansowego w 2008 r. zyski wypracowane w wyni-
ku inwestowania składek spadły o 24,7 mld dolarów, co stanowiło 60% całości 
zysków osiągniętych do końca 2007 r. Oznacza to, że w ciągu tylko jednego 
roku AFP straciły 60% zysków zakumulowanych w ciągu poprzednich 26 lat. 
Konieczne okazało się zapewnienie przez państwo minimalnych świadczeń dla 
2/3 członków funduszy AFP, ponieważ w funduszach tych nie zdołali oni zebrać 

5 J.B. Williamson, F.C. Pampel, Does the privatization of social security make sense for developing 
nations?, International Social Security Reviwe, Vol. 51, No. 4/1998, [w:] L. Orędziak, op. cit.
6 N. Barr, P. Diamond, Pension Reform. A Short Guide, [w:] L. Orędziak., op. cit.
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środków wystarczających nawet na minimalną emeryturę. Z kolei emerytury 
tych, którzy zdołali uzyskać je z funduszy AFP są o połowę niższe od tych, jakie 
przysługiwałyby z systemu emerytalnego obowiązującego przed reformą7.

Proces wycofywania się z kapitałowego systemu emerytalnego rozpoczął 
się w 2008 r., gdy z powodu kryzysu finansowego doszło do krachu na chilij-
skiej giełdzie, który bezpośrednie przełożył się na uszczuplenie gromadzonych 
przez lata środków ubezpieczonych. Warto w tym miejscu przytoczyć zapew-
nienia rządu z początku lat 80., iż emerytura uzyskana w kapitałowym systemie 
emerytalnym wyniesie 70% średniej pensji z ostatnich pięciu lat. Ta obietnica 
okazała się jednak płonna, gdyż wysokość świadczeń osób kończących swoją 
aktywność zawodową w 2010 r. kształtowała się na poziomie około 30% ich 
przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich pięciu lat. 

Na głodową wysokość emerytur wpływ miały również drakońskie opłaty 
pobierane przez AFP. Jako że były one limitowane jedynie przez „wolną konku-
rencję”, to dochodziły one nawet do kilkudziesięciu procent. 

Na początku lat 80. funkcjonowały 22 fundusze emerytalne. Obecnie zale-
dwie 6, przez co rynek AFP, na którym miała panować konkurencja, z wolnego 
rynku zmienił się w oligopol, czyli model rynku, na którym występuje niewiel-
ka liczba – od dwóch (duopol) do kilkunastu producentów, których decyzje ce-
nowe są wzajemnie uzależnione, a uzależnienie to przyjmuje najczęściej formę 
paralelizmu cenowego. W mojej ocenie, rynek AFP w Chile w swym dotych-
czasowym kształcie nosił znamiona oligopolu, przez co wzięcie pojęcia „wolna 
konkurencja” w cudzysłów uważam za zasadne. 

Ze względu na powyższe okoliczności w 2008 r. zaczął się szeroki pro-
ces reform chilijskiego systemu emerytalnego. Przede wszystkim wzmocniono, 
mający wcześniej marginalne znaczenie, tzw. zerowy filar systemu emerytalne-
go (nazewnictwo zaczerpnięte z nomenklatury Banku Światowego), finansowa-
ny w całości z podatków ogólnych. Oferuje on 2 rodzaje świadczeń – emeryturę 
podstawową (minimalną) określaną jako świadczenie zapobiegające ubóstwu, 
które istniało od początku wprowadzania reformy. A także, ustanowione dopie-
ro w 2008 r., świadczenie uzupełniające emeryturę kapitałową tzw. solidarno-
ściowe uzupełnienie emerytury. Przesłanki formalne ich nabycia są identyczne: 
co najmniej 20 lat zamieszkania w Chile, z czego co najmniej 4 lata pobytu 
w kraju powinny przypadać w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających 
wniosek. 

Emerytura minimalna ma wartość stałą, która wynosi około 500 zł mie-
sięcznie. Jej cechą charakterystyczną jest brak zależności pomiędzy uiszczaną 
składką a uzyskiwanym świadczeniem. W zamyśle jego twórców, opierających 
się na nurcie ekonomicznego liberalizmu, miała on być przeznaczona dla wą-

7 M. Riesco, Resultados para sus Afilados de las AFP u Companias de Seguros Relacionadas con 
la Prevision 1982–2009, marzec 2010, [w:] L. Orędziak, op. cit.

http://portalwiedzy.onet.pl/66529,,,,rynek,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/14326,,,,duopol,haslo.html
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skiej grupy ubezpieczonych, którzy ze względu na swą niepracowitość, nie uzy-
skali odpowiednio wysokiej emerytury z filaru kapitałowego, która przewyż-
szałaby świadczenie minimalne gwarantowane przez filar zerowy państwowego 
systemu emerytalnego. Jednak rzeczywistość okazała się odmienna, bowiem 
odsetek emerytów korzystających z dobrodziejstw publicznego systemu eme-
rytalnego przekroczyła wielokrotnie założenia reformatorów. Emerytura pod-
stawowa skierowana jest do osób, które uzyskały krótki staż pracy albo nie 
pracowały wcale. 

Nowowprowadzonym świadczeniem jest solidarnościowe uzupełnienie 
emerytury. Uprawnionymi do niego są ubezpieczeni, którzy przeszli pozytyw-
nie test majętności (ich emerytury nie zawierają się w grupie 40% najwyższych 
świadczeń) i odprowadzali składki do drugiego filaru, jednak nie uzbierali na 
swoim koncie kwoty, pozwalającej na uzyskanie emerytury w określonej wy-
sokości. W praktyce osoby korzystające ze świadczenia uzupełniającego uzy-
skują emerytury nieznacznie wyższe od minimalnych – w przedziale około 
600–900 zł. W tym wypadku świadczenie jest po części powiązane z odpro-
wadzonymi składkami według zasady, że każde peso zgromadzone na kon-
cie emerytalnym powiększa emeryturę, ale nie o całe peso. Adresatami tego 
świadczenia są ubezpieczeni, którzy odprowadzali składki przez okres swojej 
aktywności zawodowej, lecz mimo tego zgromadzone w AFP środki okazały się 
niewystarczające.

Obecnie państwo za pośrednictwem filaru zerowego opłaca w całości lub 
dopłaca do 75% wszystkich emerytur. W 2012 r. rząd wydał 2 razy więcej na 
wypłatę emerytur niż prywatne fundusze. Biorąc pod uwagę wyższe niż polskie 
ceny występujące w górzystym południowoamerykańskim kraju, emerytura 
podstawowa oraz solidarnościowa są świadczeniami poniżej minimum egzy-
stencji. Oznacza to, że chilijski system emerytalny dla tej grupy osób nie spełnił 
swojego podstawowego celu, czyli nie zapewnił ubezpieczenia od niezdolności 
do pracy z powodu ryzyka starości. Emeryci uzyskujący świadczenie minimal-
ne i solidarnościowe zmuszeni są pracować. 

Rozumiejąc negatywne skutki wysokich kosztów administracyjnych funk-
cjonowania funduszy emerytalnych, w trakcie reformy z 2008 r. stworzono in-
teresujący mechanizm konkursu opłat. Do AFP, które zadeklarowało najniższe 
opłaty na rynku, w nagrodę dopisywano automatycznie wszystkich ubezpieczo-
nych, rozpoczynających gromadzenie kapitału, którzy sami nie wybrali swoje-
go AFP. Zastąpiło to wcześniej obowiązującą procedurę losowania funduszu. 

Innymi zmianami było: zwiększenie kontroli nad AFP poprzez ustanowie-
nie obligatoryjnego oraz niezależnego członka rady nadzorczej dla każdego 
z funduszy, zezwolenie AFP na inwestowanie do 80% środków za granicą. Do-
datkowo przeznaczono środki na edukację ekonomiczną społeczeństwa np. po-
kazując, iż najważniejsze są składki odprowadzone za młodu, ponieważ przy-
noszą one największe odsetki ze względu na długi okres ich inwestycji. 
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Dla pełnego obrazu chilijskiego systemu emerytalnego, warto wskazać, 
że istnieje również mało popularny dobrowolny filar kapitałowy. Ubezpieczeni 
mogą nadpłacać składkę do AFP ponad jej obligatoryjną wysokość, w ramach 
tego samego funduszu, do którego wpływa obowiązkowa część ich składki 
emerytalnej. Niewielkie znaczenie tego filaru wynika z braku zaufania społe-
czeństwa do funduszy emerytalnych przede wszystkim ze względu na wysokie 
opłaty przez nie pobierane. 

Poza już wprowadzonymi reformami, obecna Prezydent Michelle Bachelet 
przedstawiła projekt utworzenia publicznego inwestycyjnego funduszu emery-
talnego, zwanego państwowym AFP. Miałby on dołączyć do sześciu istnieją-
cych już funduszy emerytalnych i z nimi konkurować. Powstałby w sposób nie-
typowy podmiot, będący swego rodzaju publicznym OFE. Zdaje się, że jest to 
specyficzna metoda na demontaż reformy emerytalnej z 1981, gdyż prawdopo-
dobnie większa część ubezpieczonych, zawiedzionych prywatnymi funduszami 
inwestycyjnymi, hipotetycznie wybrałaby właśnie nowo utworzony publicz-
ny fundusz emerytalny, przenosząc ostatecznie odpowiedzialność za wypłatę 
świadczenia emerytalnego z powrotem na państwo.

Reasumując, cechami charakterystycznymi dla chilijskiego filaru kapita-
łowego są: odprowadzanie całości składki emerytalnej do niego, niska skład-
ka emerytalna w ujęciu ogólnym – 10%, lecz wysoka, z perspektywy składki 
odprowadzanej do funduszy emerytalnych, obligatoryjność uczestnictwa w ka-
pitałowym filarze emerytalnym, będącym co do zasady jedynym elementem 
systemu emerytalnego, istnienie w ramach wyjątku filaru zerowego zapewnia-
jącego minimalne świadczenie oraz szczątkowego filaru dobrowolnego, rów-
nież opartego o AFP, występowanie mechanizmu konkursu opłat, niewielka 
ilość AFP na rynku. Wycofywanie się prekursora wprowadzenia kapitałowego 
systemu emerytalnego ze swojej idei, u którego omawiane rozwiązania istniały 
najdłużej, stanowi wyraźny znak, iż stworzona struktura ma poważne wady.

Na marginesie warto wskazać, że, na podstawie analizy licznych publika-
cji, zauważalny jest trend, iż największymi zwolennikami chilijskiego systemu 
emerytalnego są obcokrajowcy. Podczas gdy zdecydowana większość chilij-
skich naukowców oraz dziennikarzy odnosi się do kapitałowego systemu eme-
rytalnego krytycznie.

3. Węgry

Węgrzy w 1998 r., podobnie jak rok później Polacy, wprowadzili do swo-
jego systemu emerytalnego obligatoryjny filar kapitałowy. Początkowo odpro-
wadzano do niego 6% składki emerytalnej, by ostatecznie podnieść tę wartość 
do 8%. Tak powstały mieszany system emerytalny różnił się jednak znacznie 
od polskiego, gdyż pierwszy, dominujący filar, opierał się na systemie zdefi-
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niowanego świadczenia a nie zdefiniowanej składki. Opłacanie składki było 
podzielone w ten sposób, że pracodawca był zobowiązany do odprowadzania 
22% wynagrodzenia na I repartycyjny filar. Z kolei pracownik obligatoryjnie 
uiszczał 8% pensji na II filar. 

W tym kraju wszyscy dotychczasowi uczestnicy systemu emerytalnego 
mogli wybrać pomiędzy systemem repartycyjnym a mieszanym. Natomiast 
osoby wchodzące na rynek pracy, czyli rozpoczynające aktywność zawodo-
wą po 30 czerwca 1998 r. były przypisywane ex lege do systemu repartycyj-
no-kapitałowego. Na zostanie członkiem funduszu emerytalnego ubezpieczeni 
decydowali się tym chętniej, im byli oni młodsi. Zależność między wiekiem 
a wybieraniem uczestnictwa w funduszach emerytalnych była prawie wprost 
proporcjonalna.

Oprócz grupy stanowiącej 25% zatrudnionych, których dotyczył obowią-
zek przystąpienia do tego filara, przystąpiło do niego dobrowolnie kolejne 50% 
zatrudnionych. Ogromne początkowo poparcie dla prywatnych funduszy eme-
rytalnych uległo jednak znacznej erozji na skutek słabych wyników przez nie 
osiąganych. Z danych opublikowanych w marcu 2011 r. wynikało, że w ciągu 
13 lat istnienia funduszy średnia stopa zwrotu z inwestowania powierzonych im 
składek emerytalnych była niższa od stopy inflacji w tym okresie8.

Węgierski obligatoryjny filar kapitałowy można scharakteryzować nastę-
pująco. Na koniec 2010 r. funkcjonowało w nim 18 funduszy emerytalnych, 
przy czym 5 największych funduszy skupiało aż 74,7% ogólnej liczby wszyst-
kich członków oraz 82,1% wartości zgromadzonych aktywów. W początko-
wych latach funkcjonowania drugiego filara ponad 80% aktywów funduszy 
lokowano w obligacje skarbowe; mimo że ten odsetek zmniejszał się stopniowo 
(74% w 2004 r., 58% w 2007 r., 54% w 2008 r.), to i tak pozostał wysoki (48% 
w 2009 r.). Średnie opłaty pobierane rocznie przez towarzystwa emerytalne 
kształtowały się na poziomie od 6,45% w 2002 r. do 5,04% w 2009 r. W ciągu 
12 lat istnienia prywatne fundusze emerytalne w ramach obowiązkowego filara 
kapitałowego funkcjonowały znacznie gorzej niż oczekiwano w momencie ich 
tworzenia, nawet gdyby nie było kryzysu finansowego9.

W październiku 2008 r. MFW, Bank Światowy i Unia Europejska udzieliły 
Węgrom pożyczki w wysokości 20 mld dolarów. Do głównych działań doty-
czących systemu emerytalnego podjętych w tym kraju w 2009 r. w celu sta-
bilizowania finansów publicznych należy zaliczyć: stopniowe podwyższenie 
wieku emerytalnego z 62 do 65 lat w okresie od 2014 do 2022, wyeliminowa-

8 Changes in the Hungarian pension system i 2010–2011, 15.09.2011, International Social Security 
Association, [w:] L. Orędziak, op. cit.
9 K. Hirose, Hungary, CANPI-ONYF – Information on the major benefit regulations and organiza-
tional structure of the pension insurance system in Hungary, Central Administration of National 
Pension Insurance, sierpień 2012, http://www.onyf.hu/en/?module-news&onyf_en_left_kozle-
menyek&root=ONYF (dostęp: 16.11.2017).
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nie trzynastej emerytury, zmiany w systemie waloryzacji emerytur, zamrożenie 
emerytury minimalnej, przesunięcie waloryzacji emerytur z 2009 r. na 2010 r., 
ograniczenie możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury10.

W 2009 r. podniesiono składki na ubezpieczenie emerytalne: po stronie 
pracodawcy z 22% do 24% podstawy wymiaru oraz pracowników z 8% do 9% 
podstawy wymiaru, czego celem było zwiększenie wpływów do I i II filaru 
i odciążenie dotacji z budżetu państwa. Krytycy tej zmiany mówili o spowo-
dowanym w jej wyniku wzroście kosztów pracy i obniżeniu konkurencyjności 
gospodarki, co spowodowało pogłębienie recesji Węgier. Moim zdaniem nale-
ży im przyznać rację, gdyż ustanowienie obowiązkowej składki emerytalnej na 
poziomie 33% wynagrodzenia raczej wpisuje się w model gospodarki socjali-
stycznej niż wolnorynkowej. 

Dekonstrukcja filara kapitałowego jest również konsekwencją światowe-
go kryzysu gospodarczego, którego skutki odczuwane są zarówno w sferze fi-
nansów publicznych jak i w polityce społecznej państwa. Wśród uwarunkowań 
zmian systemu kluczową wydaje się zmiana polityczna dokonana na Węgrzech 
w 2010 roku, czyli dojście do władzy centro-prawicowej partii Fidesz na czele 
z Victorem Orbanem. Rząd Orbana wygrał wybory na fali sprzeciwu wobec rzą-
dów lewicy, która wprowadziła wiele zmian socjalnych (np. trzynaste emery-
tury) oraz w wyniku nadmiernego zadłużenia finansów publicznych (węgierski 
dług publiczny w 2010 r. przekroczył 85% PKB), które doprowadziło do spad-
ku wiarygodności węgierskiej gospodarki i niepokojów społecznych. 

W 2010 r. parlament węgierski uchwalił kolejne ustawy. Ustawą nr 100 
zniesiono obowiązek przystąpienia do drugiego filara przez osoby rozpoczy-
nające aktywność zawodową. Ustawą nr 101 zawieszono na 14 miesięcy prze-
kazywanie składek do funduszy emerytalnych (w okresie między 1 listopada 
2010 r. a 31 grudnia 2011 r.), oznaczające pozostawienie w tym okresie ca-
łej składki emerytalnej w państwowym systemie emerytalnym. Ustawą nr 154 
ustanowiono automatyczny transfer wszystkich środków zgromadzonych na ra-
chunkach członków funduszy emerytalnych do budżetu państwa, o ile członek 
funduszu nie złoży specjalnego oświadczenia, że chce pozostać w funduszu11. 

Nie zdecydowano się na obniżenie świadczeń, ale zamrożono ich wy-
sokość, co nie budziło społecznego sprzeciwu. Zakres podmiotowy ustawy 
podnoszącej wiek emerytalny obejmuje pracujących i pracujących na własny 
rachunek, oprócz urzędników i sędziów. Zachowany został sposób naliczania 
wysokości świadczenia a minimalna emerytura została ustalona na 28 tysięcy 
forintów, czyli około 450 zł miesięcznie.

10 K. Hirose, Results of the survey on Eurpean pension system, 15.03.2012, Committee on Social 
Affairs, Health and Sustainadble Development, Parliamentary Assembly, Council of Europe 
2012, s. 27, [w:] L. Orędziak, op. cit.
11 Ibidem.
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Na początku listopada 2010 r. parlament węgierski dał Węgrom czas 
do 31 stycznia 2011 roku na decyzję, czy chcą pozostać w kapitałowym syste-
mie emerytalnym, do czego konieczne było złożenie odpowiedniego oświad-
czenia. Tylko niewiele ponad 100 tys. osób (3,3% uprawnionych) postanowiło 
pozostać w prywatnych funduszach emerytalnych. Co ciekawe, według usta-
wy ubezpieczeni, którzy zdecydowali się pozostać w filarze kapitałowym tra-
cili jakiekolwiek uprawnienia do emerytury z pierwszego filara, zatem całość 
świadczenia miałaby zależeć wyłącznie od wyników funduszu emerytalnego12. 
Tak rygorystyczna regulacja przyczyniła się do prawie jednogłośnego wyboru 
powrotu do systemu repartycyjnego przez Węgrów.

Dopiero późniejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznał powyższą re-
gulację za niezgodną z Konstytucją, stwierdzając iż ci, którzy zdecydowali się 
na pozostanie w II filarze nie mogą zostać pozbawieni repartycyjnej części eme-
rytury. Jednak, nawet pomimo tego orzeczenia, skarżony przepis spełnił swój 
cel propagandowy, skutecznie zniechęcając obywateli do uczestnictwa w fun-
duszach emerytalnych. Z 40 miliardów złotych zgromadzonych w II filarze 
węgierskiego systemu emerytalnego po transferze środków pozostało zaledwie 
około 1,3 mld złotych. 

Tak silne osłabienie węgierskich funduszy emerytalnych doprowadziło 
do upadłości lub wycofania się wszystkich działających do tej pory funduszy 
emerytalnych. Jednocześnie żadna inna zagraniczna instytucja finansowa nie 
zdecydowała się wejść na rynek węgierski, który z powodu działań rządu stał 
się nieprzyjazny dla inwestycji. 

Warto zauważyć, że rząd węgierski, w przeciwieństwie do polskiego, zde-
cydował, że osobom, które złożą deklarację w sprawie pozostania w drugim 
filarze wszystkie zgromadzone dotąd środki zostaną pozostawione w funduszu. 
Odmiennie niż polski ustawodawca, który przeniesieniem części środków ulo-
kowanych w obligacjach objął wszystkich członków OFE, niezależnie od ich 
woli kontynuowania członkostwa. 

W kontekście dyskusji o demontażu II filaru systemu emerytalnego w Pol-
sce warto przyjrzeć się niedawnemu orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka z 15 stycznia 2013 r. w sprawie „E.B. przeciwko Węgrom” (sygn. 
akt 34929/11). Wyrok ten wymaga bliższej analizy. U podstaw orzeczenia leżała 
reforma węgierskiego systemu ubezpieczeń, która doprowadziła do praktycznej 
likwidacji prywatnych funduszy emerytalnych. Istotne z punktu widzenia pol-
skiej reformy, było stworzenie mechanizmu domyślnego przejścia z systemu 
prywatnego do państwowego: członkowie prywatnych funduszy zostali zobo-
wiązani do złożenia w krótkim terminie deklaracji o pozostaniu w funduszach 

12 A. Ferensztajn, Węgierski minister gospodarki: ZUS albo nic, [w:] „Forbes”, 26.11.2010, 
https://www.forbes.pl/wiadomosci/wegry-likwiduja-drugi-filar/n4nz36y (dostęp: 16.11.2017).
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prywatnych (tzw. opt-out z reformy), w przeciwnym wypadku następował auto-
matyczny transfer do systemu państwowego. Wyrokując w sprawie „E.B. prze-
ciwko Węgrom” ETPC nie dopatrzył się naruszenia praw zagwarantowanych 
w art. 1 Protokołu nr 1 do EKPC. Ale ETPC nie badał w swym orzeczeniu sy-
tuacji prawnej osób, które zostały przyporządkowane do państwowego systemu 
emerytalnego – skarżąca należała bowiem do niewielkiej grupy osób (mniej 
niż 2% ubezpieczonych), którzy zadeklarowali zamiar pozostania w prywatnym 
funduszu. Rozwiązanie węgierskie tym różni się od propozycji sformułowa-
nych przez polski rząd, że ostatecznie nie przewiduje nacjonalizacji środków 
wobec tych osób, które zdecydowały się na pozostanie w systemie funduszy 
prywatnych13.

Po reformie węgierski system emerytalny z systemu mieszanego stał się 
ponownie systemem repartycyjnym. nawet pomimo wysokiej składki wpływa-
jącej do I filaru – 22% następnie podwyższonej do 24% – rząd nie mógł sobie 
pozwolić na dalsze finansowanie funduszy emerytalnych, kosztem powiększa-
jącego się długu publicznego. Uzasadniona wydaje się konkluzja, że niezależ-
nie od wysokości składek i podatków, w sytuacji istnienia obligatoryjnego filaru 
kapitałowego, w którym gromadzone są realne środki, dla rządzących zawsze 
będzie istnieć pokusa transferu tych środków, przez co bezpieczeństwo akty-
wów akumulowanych w obowiązkowym filarze kapitałowym jest, ze względów 
politycznych – wątpliwe. 

4. Podsumowanie

Kapitałowe reformy emerytalne w Chile i na Węgrzech okazały się poraż-
ką. Z czterech celów, jakie miały spełnić, z pewnością nie udało im się osiągnąć 
dwóch. Mianowicie, ubezpieczeni będący członkami funduszy emerytalnych 
uzyskali niższe świadczenia niż osoby, które pozostały wyłącznie w publicz-
nym filarze emerytalnym. Dodatkowo budżety tych państw zamiast uodpornić 
się na kryzys zadłużeniowy spowodowany przewidywanym załamaniem demo-
graficznym, wpadły w pętle długu publicznego znacznie szybciej i silniej niż 
gdyby uniknięto liberalnych reform emerytalnych. Sukcesem zakończyło się 
silniejsze uzależnienie wysokości świadczenia od odprowadzanych przez okres 
aktywności zawodowej składek, jednak ten postulat mógłby zostać osiągnięty 
z pominięciem utworzenia kapitałowego filaru emerytalnego. Głębszych badań 
wymaga udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy fundusze emerytalne przyczy-
niły się do wzrostu gospodarczego. Z jednej strony umożliwiły one spółkom 
akcyjnym łatwiejszy dostęp do kapitału. Z drugiej, przyczyniły się do utworze-

13 A. Radwan, R. Mężyk, Likwidacja OFE: kazus węgierski a prywatny system emerytalny, 
Rzeczpospolita, 12.09.2013, http://www.rp.pl/artykul/1047104-Likwidacja-OFE--kazus-wegier-
ski-a-prywatny-system-emerytalny.html#ap-1 (dostęp: 16.11.2017).  



160

Maciej Zarzycki

nia bańki spekulacyjnej na giełdzie i przewartościowania papierów wartościo-
wych. Należy w takim razie zastanowić się, czy gdyby nie szeroki dopływ środ-
ków na giełdy spowodowany aktywnością kapitałowych filarów emerytalnych, 
spadki na giełdzie i kryzys finansowy byłyby łagodniejsze? Z pewnością filary 
kapitałowe systemów emerytalnych nie pozwoliły na uniknięcie, czy choćby 
złagodzenie, kryzysów gospodarczych, które w Chile i na Węgrzech były po-
ważne.

Warto zauważyć, że próbując rozwiązać spór, który system emerytalny-re-
partycyjny, czy kapitałowy, jest efektywniejszy, duże znaczenie będzie miała 
odpowiedź na pytanie, czy zwrot netto z inwestycji prowadzonych przez fun-
dusze, czyli po odliczeniu kosztów, przekracza wzrost wynagrodzeń lub infla-
cję, od których uzależniona jest indeksacja środków w systemie publicznym? 
W przypadku Węgier i Chile odpowiedź na to pytanie jest negatywna.

Abstrahując od tych rozważań, konieczna wydaje się analiza przyczyn po-
rażki funduszy emerytalnych. Czy tkwi ona w samej istocie ich idei, czy też 
może wywołana ona została niedopracowaniem reform, spowodowanych nad-
mierną wiarą w liberalizm ekonomiczny, skutkującą niedostatkiem regulacji?

Moim zdaniem niezasadne byłoby całkowite wycofanie się z koncep-
cji funduszy emerytalnych. Wymaga ona po prostu znacznego dopracowania, 
ostrożności i położenia większego nacisku na prawa i pozycję ubezpieczo-
nych, kosztem osłabienia funduszy. Konkretyzując powyższe wnioski, uważam 
że największym błędem było nieuregulowanie, na poziomie ustawowym, wy-
sokości opłat pobieranych przez fundusze emerytalne, pozostawiając je „nie-
widzialnej ręce rynku”, co najlepiej oddaje przykład Chile, gdzie AFP pobie-
rały nawet kilkadziesiąt procent wpływającej składki. Opłaty pobierane przez 
fundusze powinny być od początku limitowane do umiarkowanego poziomu 
– na przykład takiego, jaki wprowadziła od lutego 2014 r. Polska, czyli 1,75% 
opłaty od odprowadzonej składki. Warto zauważyć, że po wprowadzeniu tego 
surowego limitu opłat żadne OFE nie wycofało się z polskiego rynku, godząc 
się na kontynuowanie swojej działalności w taki sam jak dotychczas sposób, 
oferując te same usługi, jednak pobierając za nie znacznie mniejsze koszty, 
co może zaowocować wyłącznie korzyściami dla ubezpieczonych. 

Należy jednak zwrócić uwagę na okoliczność, iż twórcy reform, wprowa-
dzających kapitałowe systemy emerytalne, będący zwolennikami niewidzialnej 
ręki rynku, nie zauważyli z góry narzuconej dysproporcji w stosunkach fun-
dusze – ubezpieczeni. Zgodnie z tezą liberałów, konkurencja i nieograniczona 
wolność dokonywania transakcji przez uczestników rynku powinny doprowa-
dzić do stanu równowagi rynkowej, w którym obie strony transakcji – kupujący 
i sprzedający, będą zadowoleni a cena towaru odpowiednia. Jednak liberało-
wie nie stworzyli wolnego rynku funduszy oraz ich klientów, ze względu na 
przymus członkostwa. W Chile, Polsce oraz na Węgrzech znaczna część ubez-
pieczonych musiała obligatoryjnie zostać klientami funduszu emerytalnego. 
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W mojej ocenie, stało to w sprzeczności z zasadami wolnego rynku, ponieważ 
uprzywilejowywało ex lege fundusze emerytalne. Nie można mówić o wolnej 
konkurencji, jeśli klient jest zmuszany przez państwo do nabycia danej usługi. 
Tym bardziej, gdy grono je świadczących jest stosunkowo nieliczne (6 funduszy 
w Chile), co może nosić znamiona oligopolu. W takiej sytuacji nie należy się 
dziwić, iż niewprowadzenie limitu opłat pobieranych przez fundusze poskut-
kowało wyzyskiem ubezpieczonych. Być może koszty administracyjne byłyby 
niższe i rzeczywiście nie wymagały interwencji ustawodawcy, gdyby wszyscy 
ubezpieczeni mieli od początku możliwość nieprzystąpienia do kapitałowego 
filaru emerytalnego oraz wycofania się z niego w każdym momencie. 

Zdaniem większości ortodoksyjnych ekspertów równowaga w systemie 
repartycyjnym jest możliwa tylko wtedy, gdy liczebność pokoleń jest w mia-
rę równa, a w przypadku demograficznego załamania równowaga finansowa 
całego systemu staje pod znakiem zapytania. Jednakże całe to rozumowanie 
jest błędne, gdyż zakłada a priori niezmienną wydajność pracy, ale gdy owa 
wydajność rośnie, (co jest niepodważalnym faktem), to większy dochód jest 
generowany przez mniejszą ilość pracowników. Przez co repartycyjny filar ka-
pitałowy, oferujący dopasowane do czynników gospodarczo-demograficznych 
świadczenia, może okazać się stabilniejszy od narażanego na wahania giełdowe 
filaru kapitałowego. Bowiem wprowadzenie funduszy emerytalnych na Wę-
grzech oraz w Chile zakończyło się przede wszystkim działaniami, mającymi 
na celu złagodzenie lub wręcz odwrócenie skutków reformy.

Poza tym analiza przykładu Chile może posłużyć jako odpowiedź dla zwo-
lenników obniżenia składki emerytalnej, która miałaby doprowadzić do tego, 
iż obywatele sami we własnym zakresie zadbają o zabezpieczenie się przed 
niezdolnością do pracy z powodu starości. Wprowadzenie niskiej składki eme-
rytalnej na poziomie 10% miało wpływ na uzyskanie głodowych świadczeń 
z systemu emerytalnego. Z kolei, wbrew założeniom, większość obywateli, 
osiągając wiek emerytalny nie miało żadnych oszczędności, przez co ostatecz-
nie państwo było zobowiązane do poniesienia ciężaru ich utrzymania, tworząc 
zerowy filar emerytalny. Z tym, że musiało go finansować z podatków ogól-
nych, gdyż całość składki emerytalnej była przekazywana do funduszy. Powyż-
sze przekłada się jednoznacznie na negatywną oceną propozycji ekonomistów 
z Centrum Adama Smitha, żeby obniżyć składkę emerytalną. Jak pokazuje 
doświadczenie, ubezpieczeni nieobarczeni przymusem odkładania środków 
na zabezpieczenie starości w większości tego nie robią, przez co ostatecznie 
i tak państwo zmuszone jest zadbać o ich utrzymanie. Także interpretacja zni-
komych oszczędności Polaków na Indywidualnych Kontach Emerytalnych oraz 
Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego wskazuje na słuszność 
tezy, iż gromadzenie środków na emeryturę powinno należeć przede wszystkim 
do obowiązków państwa. 
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Polski ustawodawca powinien rozważyć umożliwienie Polakom oszczę-
dzania w OFE w ramach III filaru, wzorem chilijskiego systemu emerytalnego. 
Nie ulega wątpliwości, że po obniżeniu limitu opłat pobieranych przez fundusze 
do 1,75% składki, stały się one nawet kilkukrotnie niższe od opłat pobieranych 
przez fundusze inwestycyjne działające na wolnym rynku. Jako że OFE oferują 
podobne co do swej istoty strategie inwestycyjne jak fundusze akcji, a ponadto 
są często zarządzane przez tych samych ubezpieczycieli, to dla ubezpieczonego 
znacznie korzystniejsze byłoby ulokowanie wolnego pieniądza właśnie za po-
średnictwem tych podmiotów. Odbyłoby się to również z korzyścią dla samych 
OFE, które mogłyby zrekompensować sobie ubytek środków spowodowany 
najnowszą reformą emerytalną. 

Przykład Węgier pozwala przewidzieć, że gdyby niewystarczająca liczba 
ubezpieczonych zdecydowała się na pozostanie w OFE, mogłoby to poskutko-
wać wycofaniem się PTE i funduszy z rynku, co doprowadziłoby do likwida-
cji II filaru mocą faktów dokonanych. W związku z czym powyższy postulat 
umożliwienia ubezpieczonym nadpłacania składki do OFE staje się tym bar-
dziej trafny, gdyż mógłby on zapobiec hipotetycznemu wycofaniu się funduszy 
emerytalnych z rynku.

Jeśli chodzi o wysokość minimalnej emerytury, to świadczenie na pozio-
mie 450 zł oferowane przez Węgry, biorąc pod uwagę wysoką składkę emery-
talną 33% oraz wysokie podatki ogólne (np. podatek VAT w wysokości 27%), 
jest niebywale niskie. Niewysoka jest również emerytura podstawowa wypłaca-
na w Chile w wysokości 500 zł oraz solidarnościowe uzupełnienie emerytury, 
umożliwiające uzyskiwanie świadczenia w wysokości 600–900 zł. Jednak ich 
wysokość daje się po części uzasadnić niską składką emerytalną 10%, w cało-
ści wpływającą do prywatnych funduszy emerytalnych. Ze względu na wyższe 
koszty życia w obu omawianych państwach, powyższe emerytury są na pozio-
mie poniżej minimum egzystencji. Nie pozwalają one na samodzielne utrzyma-
nie się i zmuszają emeryta do kontynuowania aktywności zawodowej po osią-
gnięciu wieku emerytalnego. Wynika z tego, że nie spełniają one podstawowej 
funkcji emerytury, czyli zabezpieczenia przed niezdolnością do pracy z powodu 
ryzyka starości. Na tym tle minimalna emerytura w Polsce w wysokości 845 zł 
miesięcznie, przy minimum egzystencji wynoszącym około 800 zł, wydaje się 
rozwiązaniem dostatecznym. 

W oparciu o przykład węgierskiego systemu emerytalnego można wywnio-
skować, że nienaruszalność środków gromadzonych obligatoryjnie przez filary 
kapitałowe, ustanowione mocą ustawy, jest wątpliwa. Za każdym razem, gdy 
dany kraj znajdzie się w sytuacji kryzysu finansów publicznych, pojawia się 
znaczne ryzyko, iż władza rozwiąże zaistniały problem poprzez prosty transfer 
środków z funduszy emerytalnych. W moim przekonaniu, jedynie w sytuacji 
ustanowienia filaru kapitałowego mocą Konstytucji, można by mówić o stabil-
ności tak skonstruowanego systemu, gdyż, co do zasady, do zmiany Konstytucji 
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wymagalna jest kwalifikowana większość w parlamencie albo zgoda suwerena, 
czyli narodu, wyrażona w ogólnokrajowym referendum.

Wydaje się, że kupowanie przez fundusze emerytalne obligacji skarbowych 
powinno zostać zakazane. Prowadzi to do jałowego obiegu pieniądza. De facto 
utrzymywanie tej części filara kapitałowego nie różni się w swej istocie od filara 
repartycyjnego, ponieważ w ostateczności to i tak Skarb Państwa, wykupując 
swoje papiery dłużne, finansuje wypłatę emerytur. Z tą różnicą, że świadczenia 
są w tym wypadku znacznie mniejsze, bo okrojone o opłatę dla funduszy. 

Na koniec warto przytoczyć konstrukcje, które mogą z korzyścią zostać 
zaadaptowane przez inne państwa posiadające obligatoryjny kapitałowy system 
emerytalny. W mojej ocenie są to: mechanizm konkursu opłat, promujący fun-
dusze pobierające najniższe koszty za inwestowanie środków ubezpieczonych 
oraz zwiększenie kontroli nad funduszami poprzez ustanowienie co najmniej 
jednego niezależnego członka rady nadzorczej dla każdego z nich. W ten spo-
sób stawianie surowszych wymogów funduszom przez ustawodawcę przełoży 
się na większe korzyści ubezpieczonych. 

Ostateczna analiza filarów kapitałowych węgierskiego i chilijskiego syste-
mu emerytalnego prowadzi do konkluzji, iż największym beneficjentem prywa-
tyzacji systemów emerytalnych okazały się, w większości zagraniczne (przede 
wszystkim amerykańskie), instytucje finansowe. Aby stworzyć efektywny filar 
kapitałowy konieczne jest położenie nacisku na dobro przyszłych emerytów, 
ograniczając opłaty funduszy, czy rozwój rynku kapitałowego. Tym bardziej, 
że przerost sektora finansowego był jedną z głównych przyczyn ogólnoświato-
wego kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego w 2007 r. 

Bibliografia

Literatura
Orędziak L., OFE katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Instytut Wydawniczy Książka 

i Prasa 2014.

Źródła internetowe
Ferensztajn A., Węgierski minister gospodarki: ZUS albo nic, „Forbes”, 26.11.2010, https://www.

forbes.pl/wiadomosci/wegry-likwiduja-drugi-filar/n4nz36y (dostęp: 16.11.2017).
Hirose K., Hungary, CANPI-ONYF – Information on the major benefit regulations and organiza-

tional structure of the pension insurance system in Hungart, Central Administration 
of National Pension Insurance, sierpień 2012, http://www.onyf.hu/en/?module-new-
s&onyf_en_left_kozlemenyek&root=ONYF (dostęp: 16.11.2017).

Radwan A., Mężyk R., Likwidacja OFE: kazus węgierski a prywatny system emerytalny, „Rzecz-
pospolita”, 12.09.2013, http://www.rp.pl/artykul/10478104-Likwidacja-OFE--kazus
-wegierski-a-prywatny-system-emerytalny.html#ap-1 (dostęp: 16.11.2017).



Shelton A. M., Chile’s Pension System: Background in Brief, Analyst in Income Security, 
28.03.2012, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q =chile%E2%8089797%99s%20
pension%20system%3A%20background%20in%20brief%20alison%20m.%20
shelton%20analyst%20in%20income%20security%20march%2028%2C%20
2012&source=web&cd=1&ved=0CCojAA&url=http%3A%2F%2Fwww.
hsdl.org%2F%3Fview%26did%3D707798&ei=TNaUboHMfhtQa33YBI&us-
g=AFQjCNE58G0B18aAF3ZOfkj89tjlFh3MWw&bvm=bv.47883778,d.ZWU&-
cad=rja (dostęp: 16.11.2017).

Maciej Zarzycki


	Spis treści
	Skróty
	Słowo wstępne
	Część 1. Uprawnienia na gruncie prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych...
	Pojęcie pracownika w świetle przepisów Kodeksu pracy i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
	Niepełnosprawność w świetle prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych
	Prawo do ochrony ubezpieczeniowej osób pracujących na własny rachunek

	Część 2. Utrata zdolności do pracy w aspekcie prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych
	Wypadek w drodze do pracy lub z pracy a wypadek przy pracy na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
	Zasiłek chorobowy a zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy

	Część 3. Sytuacja prawna kobiet z perspektywy prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych
	Uprawnienia kobiet na gruncie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych
	Praca kobiet w gospodarstwie domowym wyzwaniem dla prawa pracy i dla prawa ubezpieczeń społecznych
	Możliwość podjęcia zatrudnienia w czasie trwania urlopu macierzyńskiego. Rozważania na gruncie prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych

	Część czwarta. Wybrane problemy zabezpieczenia emerytalnego
	Zbieg ubezpieczenia powszechnego i ubezpieczenia społecznego rolników
	Problemy postępowania z zakresu przyznawania świadczeń emerytalnych. Studium przypadku i propozycja zmian
	Państwa wycofujące się z kapitałowego systemu emerytalnego na przykładzie Węgier i Chile


