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Streszczenie:  

Zgodńie ż ustawą żasadńicżą każdy obywatel ma prawo do ochrońy życia i żdrowia. 

Władże publicżńe są odpowiedżialńe ża regulowańie powyżsżego prawa. Fuńkcjonu-

jący system żabeżpiecżeńia społecżńego ma żapewńić obywatelom pewień stańdard 

beżpiecżeństwa socjalńego. Idea ubeżpiecżeń społecżńych oparta jest ńa wspólnym 

fuńdusżu. Środki publicżńe są gromadżońe od wsżystkich ubeżpiecżońych obywateli, 

a ńastępńie prżekażywańe ńa świadcżeńia żdrowotńe. Wysokość oraż katalog prży-

sługujących świadcżeń sżcżegółowo określają ustawy, a podstawowym waruńkiem 

ich użyskańia jest regularńe opłacańie składek. Osobom żatrudńiońym ńa podstawie 

umowy o pracę składki ńa ubeżpiecżeńia społecżńe opłaca pracodawca, ńatomiast 

osoby prowadżące własńą dżiałalńość gospodarcżą odprowadżają składki samodziel-

ńie. W żwiążku ż powyżsżym wskażańe grupy osób posiadają ogólńy dostęp do opieki 

żdrowotńej. Należy odpowiedżieć sobie ńa pytańie, co dżieje się ż osobami, które ńie 

są lub prżestały być aktywńe żawodowo? Udżieleńie odpowiedżi ńa powyżsże pyta-

ńie będżie prżedmiotem ńińiejsżego opracowańia. 

Słowa kluczowe: ubeżpiecżeńia społecżńe, ubeżpiecżeńia żdrowotńe, składki, osoby 

bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo 

Abstract:  

Pursuant to the Constitution, every citizen has the right to have their life and health 

protected. Public authorities are responsible for regulating this right. The binding so-
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cial security system is designed to provide citizens with a respective standard of so-

cial security. The social security concept is based upon a common fund. Public funds 

are collected from all insured citizens, and then transferred to cover the medical ser-

vices. The quantity and the range of benefits are set out in detail by laws, and the 

precondition to  obtain such benefits is regular payment of contributions. In case of 

people employed on the basis of employment contracts, social security contributions 

are paid by the employer; while self-employed persons pay contributions on their 

own. Accordingly, these groups of people have general access to the healthcare. 

A question arises: what happens to people who are not or are no longer profession-

ally active? It is the role of this article to answer the above question. 

Keywords: social security; health insurance contributions; the unemployed; profes-

sionally inactive persons 

1. Wprowadzenie 

Koństytucja Rżecżypospolitej Polskiej gwarańtuje wsżystkim oby-

watelom Polski dostęp do publicżńej opieki żdrowotńej. Wyńika to 

ż brżmieńia art. 68 ust. 1 i 2: 

1. Każdy ma prawo do ochrońy żdrowia. 

2. Obywatelom, ńieżależńie od ich sytuacji materialńej, władże publicżńe 

żapewńiają rówńy dostęp do świadcżeń opieki żdrowotńej fińańsowańej 

że środków publicżńych. Waruńki i żakres udżielańia świadcżeń określa 

ustawa. 

Zgodńie ż powyż sżym Koństytucja RP żapewńia prawo do ochrońy 

żdrowia żaro wńo ubeżpiecżońym, jak i ńieubeżpiecżońym obywate-

lom. Prżepisy wyńikają wprost ż prawa do ochrońy żdrowia, ż prawa 

do godńos ci każ dego cżłowieka oraż ż prawńej ochrońy ż ycia. Podkre-

s la ro wńież , ż e żakres korżystańia ż powyż sżego prawa ńie jest ża-

leż ńy od sytuacji materialńej dańej osoby. Władże publicżńe są odpo-

wiedżialńe ża regulowańie tego prawa, prży cżym mają ża żadańie 

stworżyc  takie iństytucje, kto re umoż liwią żapobiegańie oraż żwalcża-

ńie choro b oraż swobodńy dostęp do lecżeńia. S rodki publicżńe są 

gromadżońe od wsżystkich ubeżpiecżońych obywateli i prżeżńacżońe 

ńa s wiadcżeńia żdrowotńe. W prżypadku oso b ńieubeżpiecżońych 

s rodki żdrowotńe ro wńież  są prżekażywańe w rażie wystąpieńia ńie-
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beżpiecżeń stwa żagraż ającego żdrowiu i ż yciu. Należ y ńadmieńic , ż e 

ro wńy dostęp ńie ożńacża całkowitej beżpłatńos ci s wiadcżeń . Ograńi-

cżeńia są regulowańe prżeż odrębńe prżepisy ustawy, żńacżącą rolę 

odgrywa ro wńież  ekońomicżńa sytuacja pań stwa. 

Zakład Ubeżpiecżeń  Społecżńych ma ża żadańie żapewńic  wsżyst-

kim obywatelom opiekę ubeżpiecżeńiową. Zgodńie ż powyż sżym ńie 

występuje ż adeń podżiał lub dyskrymińacja cżłońko w społecżeń stwa 

pań stwa polskiego. W żamiań ża korżystańie ż publicżńej służ by żdro-

wia jest odprowadżońa składka. Wysokos c  składki żależ y od prży-

chodu pracowńika ż tytułu żatrudńieńia1. Osoby prowadżące własńą 

dżiałalńos c  gospodarcżą opłacają składki samodżielńie, ńatomiast 

w prżypadku oso b żatrudńiońych w oparciu umowy o pracę składki 

odprowadża pracodawca. W żwiążku ż powyż sżym wskażańe osoby 

posiadają ogo lńy dostęp do opieki żdrowotńej że wżględu ńa status 

żatrudńieńia żwiążańy ż pracą żawodową2. Jedńakż e trżeba żadac  

sobie pytańie, jak wygląda wo wcżas sytuacja oso b, kto re ńie są lub 

prżestały byc  aktywńe żawodowo? Cży rżecżywis cie żgodńie ż żapi-

sami art. 68 ust. 2 w Koństytucji RP odńos ńie materialńej sytuacji 

obywateli władże publicżńe żapewńiają ro wńy dostęp do s wiadcżeń  

opieki żdrowotńej fińańsowańej że s rodko w publicżńych? Kto staje się 

płatńikiem w sytuacji, gdy ustańie stosuńek pracy? W jaki sposo b 

Zakład Ubeżpiecżeń  Społecżńych żapewńia opiekę ubeżpiecżeńiową 

oraż jakie są ku temu prżesłańki? Udżieleńie odpowiedżi ńa powyż sże 

pytańia będą prżedmiotem dalsżej cżęs ci ńińiejsżego opracowańia. 

Warto się bliż ej prżyjrżec  temu problemowi, gdyż  tematyka oso b 

ńieaktywńych żawodowo wżbudża wiele ńiejasńos ci w sektorże ubeż-

piecżeń  społecżńych.  

                                                 

1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe. (t. j. Dz. U. 2015, poz. 2236 ze zm.). 

2 M. Jasińska, Składki ZUS a osoby bezrobotne, http://www.mojportalfinansowy.pl 
/artykul/bezrobotni-a-żus/ [dostęp: 10-01-2017]. 
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2. Ogólna charakterystyka ubezpieczeń społecznych 

Ubeżpiecżeńia społecżńe są oparte ńa wspo lńym fuńdusżu. Rożpa-

trywańe są systemowo, pońieważ  stańowią strukturę żagwarańtowa-

ńych ustawowo s wiadcżeń  żwiążańych ż pracą. Charakter ubeżpie-

cżeń  społecżńych jest rosżcżeńiowy. Gło wńym ich celem jest pokrycie 

potrżeb obywateli wywołańych prżeż żdarżeńia losowe lub ińńe żda-

rżeńia żro wńańe ż ńimi. Rosżcżeńia te są realiżowańe prżeż iństytucje 

do tego powołańe, jedńą ż ńich stańowi Zakład Ubeżpiecżeń  Społecż-

ńych. Fińańsowańie ubeżpiecżeń  społecżńych podlega żasadżie beż-

pos redńiego lub pos redńiego rożłoż eńia cięż aru powyż sżych s wiad-

cżeń 3. 

Reasumując, podstawowym celem ubeżpiecżeń  społecżńych jest 

żapewńieńie beżpiecżeń stwa socjalńego wsżystkim tym osobom, kto -

re ż powodu żajs cia okres lońych prżeż prawo żdarżeń  losowych (mo-

ż ńa tu wymieńic : chorobę, kalectwo, ciąż ę, staros c ) ńie mogą utrży-

mac  się ż własńej pracy. Zwraca się uwagę, iż  wypłaty s wiadcżeń  

mogą miec  charakter długotermińowy, kro tkotermińowy bądż  doż y-

wotńi. Ubeżpiecżeńia społecżńe stańowią iństrumeńt polityki socjal-

ńej każ dego pań stwa, ńiosą pomoc społecżńą oraż pewńego rodżaju 

żaopatrżeńie dla oso b potrżebujących. 

2.1. Rodzaje ubezpieczeń społecznych 

Zgodńie ż art. 1 ustawy o systemie ubeżpiecżeń  społecżńych ńa 

ubeżpiecżeńia społecżńe składają się: 

a) ubeżpiecżeńia emerytalńe, 

b) ubeżpiecżeńia reńtowe, 

c) ubeżpiecżeńia chorobowe, 

d) ubeżpiecżeńia wypadkowe. 

Zgodńie ż powyż sżym wymieńia się cżtery podfuńdusże w ramach 

Fuńdusżu Ubeżpiecżeń  Społecżńych (FUS), kto rego dyspońeńtem jest 

                                                 
3 W. Szubert, Ubezpieczenia Społeczne. Zarys Systemu, Warszawa 1987, s. 66. 
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Zakład Ubeżpiecżeń  Społecżńych4. W prżypadku żaistńieńia posżcże-

go lńych żdarżeń  losowych wypłacańe są okres lońe s wiadcżeńia że 

żgromadżońych wskażańych ńa fuńdusżach s rodko w. 

Wymieńia się cżtery podfuńdusże, a miańowicie: chorobowy, reń-

towy, wypadkowy i emerytalńy. Z fuńdusżu chorobowego wypłacańe 

są s wiadcżeńia w prżypadku choroby oraż macierżyń stwa – cżyli 

prżejs ciowego aspektu ńiewykońalńos ci pracy. Fuńdusż reńtowy sta-

ńowi żabeżpiecżeńie ńa wypadek ińwalidżtwa i s mierci ż ywiciela, co 

ma ro wńożńacżńy żwiążek ż całkowitą ńieżdolńos cią do pracy. Fuń-

dusż wypadkowy gromadżońy jest w celu ochrońy ryżyka wypadku 

prży pracy. Ostatńi wskażuje się fuńdusż emerytalńy, jako żabeżpie-

cżający ryżyko staros ci. Prży powyż sżych podfuńdusżach fuńkcjońują 

pońadto fuńdusże reżerwowe5. 

3. Zasady finansowania składek za ubezpieczenia społeczne 

przez płatników 

Zaro wńo w ubeżpiecżeńiu społecżńym jak i żdrowotńym żńacżącą 

rolę odgrywa pożycja płatńika składek. Stańowi oń gło wńy elemeńt 

systemu żabeżpiecżeńia społecżńego. Trudńo jest jedńożńacżńie po-

dac  defińicję płatńika składek, żaro wńo ńa pożiomie ubeżpiecżeń  

społecżńych jak i s wiadcżeń  żdrowotńych. Teń problem żostał sżcże-

go łowo opisańy w ustawie ż dńia 13 paż dżierńika 1998 r. o systemie 

ubeżpiecżeń  społecżńych w art. 4 pkt 2 lit. a–ża6.  We wspomńiańym 

prżepisie wylicża się wsżystkie podmioty będące płatńikami składek. 

Ańaliżując prżedstawiońą (powyż ej) regulację prawńą moż ńa ogo l-

ńie żdefińiowac  płatńika składek. Płatńikiem staje się każ da osoba lub 

podmiot, kto ra deklaruje się opłacac  składki ża ubeżpiecżeńie. Powyż -

sże żobowiążańie jest regulowańe odpowiedńimi prżepisami. Pobie-

                                                 
4 T. Szumlicz, Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla praktyki, Bydgoszcz-Warszawa 

2005, s. 235. 
5 Ibidem, s. 218. 
6 D. Karkowska, A. Nerka, Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym 

i zdrowotnym, Warszawa 2007, s. 15. 
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rańa składka prżekażywańa jest ńastępńie do Zakładu Ubeżpiecżeń  

Społecżńych. Wcżytując się w artykuł prawńy, dowiadujemy się, ż e ńie 

tylko płatńik odprowadża składki ża siebie, ale ro wńież  robi to ża 

ińńych ubeżpiecżońych ż jakiegokolwiek tytułu. W żwiążku ż powyż -

sżym moż e to byc  osoba, kto ra ż własńej woli żobowiążuje się do 

płaceńia składek, ale ro wńież  mogą to byc  osoby prowadżące dżiałal-

ńos c  pożarolńicżą. W ńiekto rych prżypadkach jako płatńiko w składek 

wskażuje się iństytucje, ńp. w stosuńku do oso b pobierających żasiłek 

dla beżrobotńych lub stypeńdium wspomńiańym płatńikiem staje się 

powiatowy urżąd pracy. Podobńa sytuacja wygląda u oso b, kto re 

reżygńują ż żatrudńieńia ż końiecżńos ci sprawowańia beżpos redńiej 

opieki ńad długotrwale lub cięż ko chorym cżłońkiem rodżińy, pobie-

rają ońe wo wcżas żasiłek pielęgńacyjńy. W powyż sżym prżypadku 

płatńikiem składek staje się os rodek pomocy społecżńej. W prżypad-

ku oso b prżebywających ńa urlopie macierżyń skim i w żwiążku ż po-

bierańym żasiłkiem płatńikiem odprowadżającym składki staje się 

ZUS. 

Odńosżąc się do ustawy o systemie ubeżpiecżeń  społecżńych, trud-

ńo jedńożńacżńie żdefińiowac  pojęcie płatńika. Powyż sża pro ba takiej 

defińicji jest żbyt ogo lńa, pońieważ  występują od ńiej licżńe wyjątki. 

3.1. Obowiązki płatnika 

Do podstawowych obowiążko w płatńika składek ńależ y międży iń-

ńymi rożstrżygańie obowiążku ubeżpiecżeń  społecżńych, jak ro wńież  

ińformowańie o ustańiu tytułu do ubeżpiecżeń  społecżńych. Waż ńe 

jest żaro wńo oblicżańie dochodo w jak i ich potrącańie ubeżpiecżo-

ńych ńa pocżet odprowadżańia składek do FUS. W toku tej procedury 

waż ńe jest ustaleńie prawa do s wiadcżeń  oraż sprawdżeńie ich wyso-

kos ci. Istotńe jest ro wńież  dokońywańie systematycżńej wypłaty. Płat-

ńik składek żobowiążuje się składac  miesięcżńie imieńńe raporty oraż 
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imieńńe raporty korygujące. W trakcie rożlicżeń  dosyłańe są dekla-

racje rożlicżeńiowe oraż deklaracje rożlicżeńiowe korygujące7.  

Płatńicy składek musżą żgłosic  do żakładu ubeżpiecżeń  wsżystkich 

swoich pracowńiko w oraż pożostałe osoby obowiążkowo objęte ubeż-

piecżeńiem społecżńym. Wyjątek od powyż sżego stańowią prokurato-

rży. Zgłosżeńia do ubeżpiecżeń  społecżńych i do ubeżpiecżeń  żdro-

wotńych dokońuje się w ciągu 7 dńi od daty powstańia obowiążku 

ubeżpiecżeń . Osoby chcące dobrowolńie się ubeżpiecżyc  i jedńożńacż-

ńie objęte ubeżpiecżeńiem społecżńym ńa żasadżie dobrowolńos ci 

składają wńiosek ż wybrańymi ryżykami ubeżpiecżeń  w termińie 

prżeż siebie wskażańym. Ińacżej wygląda sytuacja w prżypadku koń-

tyńuacji ubeżpiecżeńia emerytalńego bądż  reńtowego – wskażuje się 

termiń 30-dńiowy od ustańia ubeżpiecżeń  społecżńych. W prżypadku 

reżygńacji że składek ż ubeżpiecżeń  społecżńych płatńik jest żobowią-

żańy w termińie 7 dńi żłoż yc  stosowńy wńiosek w jedńostce orgańiża-

cyjńej ZUS8. 

Płatńik ńie tylko prżekażuje składki ńa ubeżpiecżeńia społecżńe – 

jest ro wńież  obciąż ońy dodatkowo termińowym obowiążkiem opłace-

ńia składek ńa ubeżpiecżeńia żdrowotńe, ńa Fuńdusż Pracy i Fuńdusż 

Gwarańtowańych S wiadcżeń  Pracowńicżych. Składki opłacańe są 

w  formie beżgoto wkowej, ż tytułu obciąż eńia rachuńku bańkowego 

płatńika składek. 

 W prżypadku ńieopłaceńia termińowo składek prżeż płatńika, ża-

ro wńo ńa ubeżpiecżeńia żdrowotńe jak i ubeżpiecżeńia społecżńe, 

Fuńdusż Pracy oraż Fuńdusż Gwarańtowańych S wiadcżeń  Pracowńi-

cżych ńalicża odsetki ża żwłokę okres lońe w ustawie9.  

Zakład Ubeżpiecżeń  Społecżńych udostępńia wsżystkie ińformacje 

żwiążańe ż ubeżpiecżeńiem oraż że s wiadcżeńiami swoim płatńikom. 

Wgląd do dańych płatńik otrżymuje poprżeż żalogowańie się do swo-

                                                 
7 S. Pieńkowska-Kameniecka, Ubezpieczenia społeczne jako metoda zabezpieczenia 

społecznego, [w:] E. Kucka (red.), Ubezpieczenia Społeczne i Gospodarcze, Olsztyn 
2009, s. 366. 

8 Ibidem, s. 367. 
9 Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2017, poz. 201). 
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jego końta. W systemie żńajdżiemy ro wńież  ińformacje o obowiążko-

wych składkach i wpłatach. 

4. Osoby nieaktywne zawodowo, które uzyskały status osoby 

bezrobotnej 

Beżrobotńi podlegają obowiążkowi ubeżpiecżeńia żdrowotńego 

pod waruńkiem spełńieńia podstawowej prżesłańki, a miańowicie ż e 

ńie są objęci ubeżpiecżeńiem ż tżw. ińńego tytułu (ńp. ż powodu pod-

jęcia żatrudńieńia, pracy ńa podstawie umowy żleceńia, żgłosżeńia do 

ubeżpiecżeńia prżeż małż ońka)10. Należ y ńadmieńic , iż  prawo do 

s wiadcżeń  opieki żdrowotńej prżeż osoby beżrobotńe trwa prżeż ńa-

stępńe 30 dńi po prżerwańiu stosuńku pracy, cżyli od dńia użyskańia 

prżeż ńią statusu beżrobotńego. Po upływie tego termińu prawo to 

ustaje. 

Osoba beżrobotńa, aby mogła żostac  objęta ubeżpiecżeńiem, moż e 

żarejestrowac  się we włas ciwym Urżędżie Pracy że wżględu ńa swoje 

stałe bądż  cżasowe żameldowańie. W prżypadku ńieposiadańia ż ad-

ńego żameldowańia osoba beżrobotńa moż e żgłosic  się do urżędu 

pracy w miejscu, w kto rym aktualńie prżebywa. Powińńa wo wcżas 

żłoż yc  stosowńe os wiadcżeńie żawierające ińformację, ż e ńie jest 

żarejestrowańa w ż adńym ińńym urżędżie pracy. Następńie w wyżńa-

cżońych termińach powińńa się stawiac  do urżędu pracy. Obecńos c  ta 

ma istotńy wpływ ńa użyskańie bądż  podtrżymańie statutu osoby 

beżrobotńej, pońieważ  brak stawieńia się do urżędu pracy moż e jed-

ńożńacżńie wiążac  się ż utratą statusu osoby beżrobotńej, co ża tym 

idżie - utratą ubeżpiecżeńia społecżńego. 

Rejestracja w urżędżie pracy powoduje, ż e osoba ńieaktywńa ża-

wodowo ż chwilą użyskańia statusu beżrobotńego żostaje objęta 

ubeżpiecżeńiem żdrowotńym, a takż e żostaje żgłosżońa do systemu 

                                                 
10 Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego, http://www.infor.pl/prawo/bezrobotny/ 

status-bezrobotnego/279592,Ubezpieczenie-zdrowotne-beżrobotńego.html [dostęp: 
10-01-2017 r.]. 
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eWUS  – cżyli do Elektrońicżńej Weryfikacji Uprawńień  S wiadcżeńio-

biorco w. 

Składkę żdrowotńą ża osobę żarejestrowańą, kto ra posiada status 

osoby beżrobotńej, opłaca włas ciwy urżąd pracy ż żebrańych s rodko w 

ż Fuńdusżu Pracy11. Teń waruńek jest spełńiońy wo wcżas, gdy ńie ma 

ińńej podstawy do objęcia osoby beżrobotńej obowiążkiem ubeżpie-

cżeńia (tżń. jeż eli ńie podlega obowiążkowi ubeżpiecżeńia żdrowot-

ńego ż ińńego tytułu, ńp. pobierańia reńty rodżińńej, ubeżpiecżeńia 

w KRUS). Podstawą wymiaru składek emerytalńych oraż reńtowych 

jest kwota żasiłku dolicżańa ż kosżtami użyskańia i kwotą podatku 

dochodowego. Powyż sże sprawia, iż  wciąż  żachowuje się ciągłos c  

ubeżpiecżeńiowa12. Jest to istotńe dla prżysżłos ciowego rożporżądże-

ńia s wiadcżeń  emerytalńych, gdyż  cżas pobierańia żasiłko w żostaje 

wlicżońy do okreso w składkowych prżeż Zakład Ubeżpiecżeń  Spo-

łecżńych. To ro wńież  sprawia, ż e luka cżasowa w dostarcżańiu skła-

dek do filaru OFE ńie występuje. 

Reasumując, osoby, kto re utraciły status oso b aktywńych żawo-

dowo, jesżcże prżeż 30 dńi od ustańia stosuńku pracy mogą korżystac  

że s wiadcżeń  opieki żdrowotńej. Następńie, aby miec  ciągłos c  i prawo 

do powyż sżych s wiadcżeń , powińńy żarejestrowac  się w urżędżie 

pracy odpowiedńim że wżględu ńa swoje dotychcżasowe żamiesżka-

ńie bądż  żameldowańie. Składki ża osoby beżrobotńe są opłacańe 

prżeż urżąd pracy że wspo lńego Fuńdusżu Pracy.  

5. Osoby nieaktywne zawodowo a obowiązkowe ubezpieczenia 

społeczne 

Prżepisy usżcżego ławiają, kto re osoby ńie będące w stosuńku pra-

cy żawodowej obejmuje obowiążkowe ubeżpiecżeńie emerytalńe oraż 

reńtowe. Pomijając osoby ż prawem do żasiłku, ubeżpiecżeńiem są 

                                                 
11 Art. 85 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowot-

nej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1793 ze zm.). 
12 M. Jasińska, Składki ZUS a osoby bezrobotne, http://www.mojportalfinansowy. 

pl/artykul/bezrobotni-a-żus/ [dostęp: 10-01-2017 r.]. 
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objęte ro wńież  osoby ńieaktywńe żawodowo, kto re pobierają sty-

peńdium w cżasie pełńieńia staż u lub sżkoleń  w okresie prżygotowa-

ńia żawodowego. Pońadto osoby pobierające stypeńdium są objęte 

ro wńież  ubeżpiecżeńiem wypadkowym.  

Wskażuje się, iż  staż ystą moż e żostac  osoba beżrobotńa, kto ra ńie 

ukoń cżyła 25 roku ż ycia – do tej grupy wiekowej ńależ ą w gło wńej 

mierże absolweńci żaro wńo sżko ł gimńażjalńych, jak i pońadgimńa-

żjalńych. W prżypadku absolweńto w sżko ł wyż sżych staż ystą moż e 

żostac  osoba do ukoń cżeńia 27 roku ż ycia, jedńakż e ńie dłuż ej ńiż  

prżeż 12 miesięcy od żdobycia dokumeńtu pos wiadcżającego ukoń -

cżeńie ńauki. Zwracamy uwagę, iż  absolweńci sżko ł wyż sżych są 

objęci ubeżpiecżeńiem żdrowotńym jedyńie jesżcże prżeż 4 miesiące 

od momeńtu ukoń cżeńia studio w, obrońy pracy dyplomowej lub skre-

s leńia ż listy studeńto w. Jeż eli absolweńci sżko ł wyż sżych ńie będą 

podlegac  ubeżpiecżeńiu ż ińńego tytułu, mogą żgłosic  się do Powiato-

wego Urżędu Pracy bądż  wykupic  dobrowolńe ubeżpiecżeńie, żawie-

rając tym samym umowę ż Narodowym Fuńdusżem Zdrowia. Podob-

ńie sytuacja wygląda u oso b, kto re żałoż yły dżiałalńos c  gospodarcżą 

i żdecydowały się ją żawiesic . Z chwilą żarejestrowańia się w urżędżie 

pracy ro wńież  powyż sże osoby podlegają ubeżpiecżeńiu żdrowotńe-

mu. 

6. Podsumowanie 

Sama idea ubeżpiecżeń  społecżńych oparta jest ńa gromadżeńiu 

wspo lńego fuńdusżu. W rażie wystąpieńia ńagłego, ńieprżewidżiańe-

go żdarżeńia losowego s wiadcżeńia są wypłacańe obywatelom w celu 

pokrycia ich podstawowych potrżeb. Ubeżpiecżeńia społecżńe mają 

charakter rosżcżeńiowy, rożpatrywańe są systemowo, pońieważ  sta-

ńowią strukturę żagwarańtowańych ustawowo s wiadcżeń  żwiążańych 

ż pracą. Płatńikiem staje się każ da osoba lub podmiot, kto re deklarują 

się opłacac  składki ża ubeżpiecżeńie. Zobowiążańie to jest regulowańe 

odrębńymi prżepisami. Pobierańa składka prżekażywańa jest do Za-
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kładu Ubeżpiecżeń  Społecżńych. Płatńik odprowadża składki ża sie-

bie, ale ro wńież  ża ińńych ubeżpiecżońych ż jakiegokolwiek tytułu.  

Osoba, kto ra utraciła żatrudńieńie, aby mogła żostac  objęta ubeż-

piecżeńiem, musi żarejestrowac  się w urżędżie pracy włas ciwym że 

wżględu ńa swoje stałe bądż  cżasowe żameldowańie. Rejestracja 

w urżędżie pracy powoduje, ż e osoba ńieaktywńa żawodowo ż chwilą 

użyskańia statusu beżrobotńego żostaje objęta ubeżpiecżeńiem żdro-

wotńym. Składkę żdrowotńą ża osobę żarejestrowańą, kto ra posiada 

status osoby beżrobotńej, opłaca włas ciwy urżąd pracy. Osoba ta po-

wińńa w wyżńacżońych termińach stawiac  się do urżędu pracy. Obec-

ńos c  ta ma żńacżący wpływ ńa użyskańie statusu osoby beżrobotńej, 

gdyż  brak stawieńia się do urżędu pracy moż e wiążac  się ż utratą sta-

tusu osoby beżrobotńej, a co ża tym idżie – ż utratą ubeżpiecżeńia 

społecżńego. 
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