
Mec. Tomasz Siwiński

Ekspertyza i projekt nowelizacji przepisów prawnych.

 Przedmiot projektu ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 7, 
osobami starszymi i osobami niepełnosprawnymi.

• objęcie ubezpieczeniem społecznym osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 7, osobą starszą 
powyżej 75 roku życia lub osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 
• określenie zasad zgłaszania osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 7, osobą starszą powy-

żej 75 roku życia lub osobą niepełnosprawną, do ubezpieczeń społecznych;

• ustalenie kryteriów podziału składek między osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 7, osobą 
starszą powyżej 75 roku życia lub osobą niepełnosprawną a małżonków osób sprawujących opiekę 
nad dzieckiem do lat 7, osobą starszą powyżej 75 roku życia lub osobą niepełnosprawną; 

• wskazanie zasad finansowania składek na ubezpieczenie społeczne osób sprawujących opiekę nad  
dzieckiem do lat 7, osobą starszą lub osobą niepełnosprawną, przez budżet państwa;

• podanie przesłanek ustania podlegania ubezpieczeniu społecznemu przez osoby sprawujące opiekę 
nad dzieckiem, osobą starszą lub osobą niepełnosprawną. 

 Cele projektu ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 7, oso-
bami starszymi i osobami niepełnosprawnymi.

  
• zapewnienie ubezpieczenia społecznego oraz prawa do renty i  emerytury dla osób sprawujących 

opiekę nad dziećmi, osobami starszymi lub osobami niepełnosprawnymi;

• dowartościowanie pracy wykonywanej w domu przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, osoba-
mi starszymi lub osobami niepełnosprawnymi;

• zagwarantowanie równouprawnienia osób pracujących zarobkowo i osób sprawujących opiekę nad 
dziećmi, osobami starszymi lub osobami niepełnosprawnymi;

• umocnienie więzi rodzinnych między osobami sprawującymi opiekę, a dziećmi, osobami starszymi  
lub osobami niepełnosprawnymi;

• stworzenie odpowiednich warunków egzystencji i rozwoju dla dzieci, osób starszych i osób niepełno-
sprawnych; 

• uniezależnienie ekonomiczne osób sprawujących opiekę nad dziećmi, osobami starszymi lub osoba-
mi niepełnosprawnymi od osób pracujących zarobkowo;

• zapewnienie realizacji konstytucyjnych i traktatowych zasad solidaryzmu społecznego i sprawiedli-
wości społecznej w polskim systemie ubezpieczeń społecznych;

• wykreowanie pozytywnego wizerunku pożądanych społecznie postaw polegających na sprawowaniu 
opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub osobami niepełnosprawnymi;

• tworzenie  odpowiednich  warunków  prawnych  dla  przyjmowania  prorodzinnych  postaw społecz-
nych. 



 Wskazanie kryteriów objęcia ubezpieczeniem społecznym przez osoby sprawujące opiekę nad dziec-
kiem, osobą starszą lub osobą niepełnosprawną.

• osoba sprawująca opiekę jest objęta ubezpieczeniem społecznym, jeżeli sprawuje opiekę nad dziec-
kiem do lat 7, osobą starszą powyżej 75 lat lub osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych;

• „dzieckiem” jest dziecko osoby sprawującej opiekę lub małżonka osoby sprawującej opiekę, własne 
lub przysposobione, które nie ukończyło 7 lat; 

• osobą starsza to osoba, która ukończyła 75 lat; 

• osoba starsza to osoba, która ukończyła 75 lat;

• osobą niepełnosprawną jest osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:  

a). o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych  
w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych lub

b). o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub

c). o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

• dziecko niepełnosprawne to dziecko do ukończenia 7 roku życia, którego niepełnosprawność została 
potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności;

• osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, nie-
osiągająca dochodów przekraczających najniższe miesięczne wynagrodzenie za pracę za okres ostat-
niego miesiąca, niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym z jakiegokolwiek innego tytułu niż ni-
niejsza ustawa, która sprawuje opiekę nad dzieckiem własnym lub małżonka, które nie ukończyło 7 
lat oraz które stale zamieszkuje z osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem;

• osoba sprawująca opiekę nad osobą starszą to osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim,  
nieosiągająca dochodów przekraczających najniższe miesięczne wynagrodzenie za pracę, niepodle-
gająca ubezpieczeniom społecznym z jakiegokolwiek innego tytułu niż niniejsza ustawa, która spra-
wuje opiekę nad osobą, która ukończyła 75 lat będącą wstępnym lub rodzeństwem osoby sprawują-
cej opiekę lub małżonka osoby sprawującej opiekę oraz która stale zamieszkuje z osobą sprawującą 
opiekę nad osobą starszą;

• osoba sprawująca opiekę nad osobą niepełnosprawną to osoba fizyczna pozostająca w związku mał-
żeńskim, nieosiągająca dochodów przekraczających najniższe miesięczne wynagrodzenie za pracę 
za okres ostatniego miesiąca, niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym z jakiegokolwiek innego 
tytułu niż niniejsza ustawa, która sprawuje opiekę nad osobą, której niepełnosprawność została po-
twierdzona orzeczeniem wymienionym w art.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, będącą wstępnym, zstęp-
nym, rodzeństwem lub dzieckiem rodzeństwa osoby sprawującej opiekę lub małżonka osoby spra-
wującej opiekę oraz która stale zamieszkuje z osobą sprawującą opiekę nad osobą niepełnosprawną;

• osobą  sprawującą  opiekę  nad  dzieckiem  niepełnosprawnym  jest  osoba  fizyczna  pozostająca  w 
związku małżeńskim, nieosiągająca dochodów przekraczających najniższe miesięczne wynagrodze-



nie za pracę za okres ostatniego miesiąca, niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym z jakiegokol-
wiek innego tytułu niż niniejsza ustawa, która sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 7 własnym lub 
małżonka osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, którego niepełnosprawność 
została potwierdzona orzeczeniem wymienionym w art.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz które stale 
zamieszkuje z osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.  

 Określenie  zasad  finansowania  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  osób  sprawujących  opiekę  nad 
dzieckiem, osobą starszą lub osobą niepełnosprawną.  

• składki na ubezpieczenie społeczne osoby sprawującej opiekę finansuje małżonek osoby sprawującej 
opiekę;  

• składki na ubezpieczenie społeczne małżonka osoby sprawującej opiekę zostają podzielone na pół  
między osobę sprawującą opiekę i małżonka osoby sprawującej opiekę; 

• składki na ubezpieczenie społeczne osoby sprawującej opiekę są obliczane i przekazywane do 15 
dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konta ubezpieczeniowe osób sprawujących opiekę w 
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przez płatników składek na ubezpieczenie społeczne małżon-
ków osób sprawujących opiekę; 

• jeżeli składki na ubezpieczenie społeczne wpłacone na konto ubezpieczeniowe osoby sprawującej 
opiekę przez płatnika składek są niższe niż składki ubezpieczeniowe obliczone od podstawy w po-
staci minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w poprzednim kwartale, to Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni dopłaci na konto ubezpie-
czeniowe osoby sprawującej opiekę składki ubezpieczeniowe w wysokości różnicy między składka-
mi ubezpieczeniowymi obliczonymi od podstawy w postaci minimalnego miesięcznego wynagro-
dzenia  za  pracę w poprzednim kwartale,  a  składkami ubezpieczeniowymi  wpłaconymi  na konto 
ubezpieczeniowe osoby sprawującej opiekę; 

• jeżeli  składki  na  ubezpieczenie  społeczne  wpłacone  na  konto  ubezpieczeniowe małżonka  osoby 
sprawującej opiekę przez płatnika składek są niższe niż składki ubezpieczeniowe obliczone od pod-
stawy w postaci minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w poprzednim kwartale, to Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni dopłaci na konto 
ubezpieczeniowe małżonka osoby sprawującej opiekę składki ubezpieczeniowe w wysokości różni-
cy między składkami ubezpieczeniowymi obliczonymi od podstawy w postaci minimalnego mie-
sięcznego wynagrodzenia za pracę w poprzednim kwartale, a składkami ubezpieczeniowymi wpła-
conymi na konto ubezpieczeniowe małżonka osoby sprawującej opiekę;  

• składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe osoby sprawującej opiekę nad dziec-
kiem do lat 7, którego niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności 
pokrywa w całości Zakład Ubezpieczeń Społecznych do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc po-
przedni w wysokości składek ubezpieczeniowych obliczonych od podstawy w postaci minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia za pracę w poprzednim kwartale. 

 
 Zasady zgłaszania osób sprawujących opiekę do ubezpieczeń społecznych i ustania objęcia osób sprawu-

jących opiekę ubezpieczeniem społecznym 

• objęcie ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym osoby sprawującej opiekę następu-
je na podstawie wniosku złożonego przez osobę sprawującą opiekę od dnia złożenia wniosku; 

• dokumenty wymagane do objęcia ubezpieczeniem społecznym osób sprawujących opiekę;

• osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, osobą starszą lub osobą niepełnosprawną ma obowiązek za-



wiadomić płatnika składek małżonka osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, osobą starszą lub 
osobą niepełnosprawną o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu przez osobę sprawującą opiekę 
nad dzieckiem, osobą starszą lub osobą niepełnosprawną w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 
o objęcie ubezpieczeniem społecznym osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, osobą starszą lub 
osobą niepełnosprawną;  

 
• przesłanki ustania objęcia ubezpieczeniem społecznym osób sprawujących opiekę;

• małżonek osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, osobą starszą lub osobą niepełnosprawną, a w 
przypadku jego śmieci osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, osobą starszą lub osobą niepełno-
sprawną, ma obowiązek złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie o zaprzestaniu  
objęcia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, osobą starszą lub osobą niepełnosprawną ubezpie-
czeniem społecznym w terminie 7 dni od dnia zaistnienia jednego ze zdarzeń stanowiących podsta-
wę ustania objęcia ubezpieczeniem społecznym osoby sprawującej opiekę;

• małżonek osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, osobą starszą lub osobą niepełnosprawną niebę-
dący płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne, a w przypadku jego śmieci osoba sprawująca  
opiekę nad dzieckiem, osobą starszą lub osobą niepełnosprawną ma obowiązek zawiadomić płatnika 
składek małżonka osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, osobą starszą lub osobą niepełnospraw-
ną o zaprzestaniu objęcia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, osobą starszą lub osobą niepe ł-
nosprawną ubezpieczeniem społecznym w terminie 7 dni od dnia zaistnienia jednego ze zdarzeń sta-
nowiących podstawę ustania objęcia ubezpieczeniem społecznym osoby sprawującej opiekę.

 
 Uzasadnienie projektu ustawy.

• wpływ projektu ustawy na budżet państwa;

• stosunek projektu ustawy do prawa Unii Europejskiej.

 Regulacje prawne dotyczące ubezpieczenia społecznego osób sprawujących opiekę w prawie międzyna-
rodowym i prawach krajowych wybranych państw europejskich.

• problematyka ubezpieczenia społecznego osób sprawujących opiekę w prawie Unii Europejskiej;

• zagadnienie ubezpieczenia społecznego osób sprawujących opiekę w Europejskiej Karcie społecznej  
i innych normach prawa międzynarodowego; 

• regulacje dotyczące ubezpieczenia społecznego osób sprawujących opiekę w poszczególnych pań-
stwach europejskich (Republika Federalna Niemiec, Szwecja, Szwajcaria, Francja).

                                                                                                                 
 

 

 


