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WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU PŁATNOŚCI  

SKŁADKI NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE 

 

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2  ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 121 ze zm.) proszę o wyrażenie zgody na 

opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie, za miesiąc …. 

(przykładowo marzec 2016) 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Proszę wpisać własne uzasadnienie wniosku. Poniżej wyłącznie przykładowe. 

 

 

Prowadzę działalność gospodarczą od 1 marca 2014 roku. Z tego tytułu od dnia rozpoczęcia 

działalności gospodarczej zgłoszona byłam do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W trakcie 

całego okresu prowadzenia działalności gospodarczej zawsze opłacałam składki w należnej 

wysokości, w ustawowych terminach.  

W miesiącu marzec 2016 poważnie zachorowałam. Od dnia 08 marca przebywałam na zwolnieniu 

lekarskim, byłam niezdolna do świadczenia pracy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Bardzo źle się czułam co spowodowało, iż wiele spraw zarówno osobistych, jak i zawodowych 

odeszło na dalszy plan. Z tego też powodu nie byłam w stanie terminowo opłacić składek na 

ubezpieczenie społeczne. 

Składki w należnej wysokości opłaciłam niezwłocznie od poprawy stanu zdrowotnego, tj. w dniu 16 

marca 2016r. czyli 6 dni po ustawowym terminie.  

Z uwagi na powyższe, uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.  



W przypadku braku zgody, wnoszę o rozstrzygniecie niemniejszej sprawy w formie 

decyzji, od której będzie mi przysługiwało prawo odwołania się do sądu.  

 

 

 

 

         ….............................................. 

Katarzyna Nowak  

(podpis własnoręczny) 
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Uwagi do Wzoru  

Wniosku o przywrócenie terminu płatności składek 

 

Proszę pamiętaj, że jest to tylko wzór.  

Tak więc musisz go uzupełnić własnymi danymi osobowymi, wstawić właściwy dla Ciebie 

odział ZUS, wpisać własne, zgodne z prawdą uzasadnienie.  

 

 

W jakiej sytuacji może być potrzebny wniosek o przywrócenie terminu płatności składek 

na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe? 

Żeby zrozumieć sens jego składania, musisz wiedzieć, że nawet jednokrotne nie opłacenie w 

terminie składek na ubezpieczenie społeczne, powoduje ustanie dobrowolnego 

ubezpieczenia chorobowego, a w dalszej konsekwencji pozbawia prawa do zasiłku 

chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego.  

Czyli możesz pięć lat prowadzić działalność gospodarczą, rzetelnie terminowo opłacać 

należne składki, a jeśli raz Ci się przydarzy zapłacić z opóźnieniem, lub w nienależnej 

wysokości, Twoje ubezpieczenie chorobowe ustanie. Sprawiedliwe to raczej nie jest... złożenie 

wniosku o przywrócenie terminu płatności składek na dobrowolne ubezpieczenie 

chorobowe, może uratować sytuacje.  

I. Dlaczego tak się dzieję? 

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą  podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie 

chorobowe jest dla przedsiębiorcy dobrowolne. Przystępując do tego ubezpieczenia, uzyskuje 

on gwarancję (pod ustawowymi warunkami) uzyskania takich świadczeń, jak zasiłek 

chorobowy, macierzyński, opiekuńczy czy świadczenie rehabilitacyjne. 

Przepis mówi: 

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje: 

⇒ od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, nie 

wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony, 
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⇒ od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie 

składki należnej na to ubezpieczenie, 

⇒ od dnia ustania tytułu podlegania ubezpieczeniu (czyli od dnia zawieszenia lub 

zakończenia wykonywania działalności). 

Przedsiębiorca powinien więc pamiętać, że podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu 

chorobowemu jest ściśle powiązane z terminowością opłacania składek. Jeżeli opóźni się z 

płatnością składki na własne ubezpieczenie chorobowe choćby o jeden dzień lub opłaci tę 

składkę w niepełnej wysokości, z mocy ustawy zostanie wyłączony z dobrowolnego 

ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia miesiąca, za który składka została opłacona 

nieterminowo. 

Następuje ono z mocy prawa, ZUS nie poinformuje Cię o tym i nie ma takiego obowiązku.  

O tym, że podleganie ubezpieczeniu chorobowemu zostało w jakimś okresie przerwane 

możesz dowiedzieć się dopiero występując o wypłatę zasiłku. ZUS w takim przypadku 

odmówi Ci prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego z powodu nie podlegania pod 

dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. 

II. Co Cię może uratować w takiej sytuacji? ⇒ Wniosek o przywrócenie terminu płatności 

składek. 

 

Może Cię uratować, złożenie wniosku o przywrócenie terminu płatności składek na 

dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. 

Przepisy mówią, iż w uzasadnionych przypadkach ZUS, na wniosek ubezpieczonego, może 

wyrazić zgodę na opłacenie składki na ubezpieczenie chorobowe po terminie. 

Co jest bardzo ważne? 

⇒ należy złożyć wniosek 

Przywrócenie terminu na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe następuje wyłącznie na 

wniosek osoby ubezpieczonej – ZUS nie przywróci żadnego terminu bez wyrażonej woli 

przez zainteresowaną osobę. 

⇒ musi być uzasadniony przypadek, czyli wniosek warto dobrze uzasadnić 

Jeżeli opóźnienie w płatności miało charakter jednorazowy lub wynikało z nadzwyczajnych 

okoliczności, ZUS powinien przywrócić termin płatności i ciągłość ubezpieczenia 

chorobowego. 

III. A jeśli ZUS odmówi... ⇒ Odwołanie od decyzji ZUS  
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Jeśli jednak ZUS odmówi przywrócenia terminu płatności składki, należy zażądać wydania w 

tej sprawie decyzji.  

Od uzyskanej decyzji warto rozważyć złożenie odwołania do sądu, który ostatecznie 

rozstrzygnie, czy termin płatności powinien zostać przywrócony. 

Od siebie mogę powiedzieć, iż ZUS bardzo często niesłusznie odmawia przywrócenia terminu 

płatności składek, a jeszcze częściej w ogóle swojej odmowy nie uzasadnia, co już stawia osobę 

odwołującą w korzystnej sytuacji. 

W jednym z ważnych orzeczeń Sądu Najwyższego odnajdziemy takie ważne zdania: 

Organ rentowy został wyposażony w kompetencję wyrażenia zgody na opłacenie składki po 

terminie, czyli uznania, że mimo nieopłacenia składki w terminie ubezpieczenie nie ustało. W 

ustawie nie zostały określone przesłanki „wyrażenia zgody” na opłacenie składki po terminie, 

co jednak nie oznacza przyznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych niczym nie 

skrępowanego uznania w uwzględnieniu lub nie uwzględnieniu wniosku o wyrażenie 

zgody. Przyznana kompetencja winna być wykonywana według sprawdzalnych, 

sprawiedliwych kryteriów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyposażony w uprawnienie 

wyrażania zgody na opłacenie składki po terminie winien ujawnić jakimi przesłankami 

kierował się odmawiając jej, a jego decyzja podlega merytorycznej ocenie sądu. 

 

 


