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Warszawa, 4 lipca 2013 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 391) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przyjęta przez Sejm w dniu 21 czerwca 2013 r. nowelizacja zmienia sześć ustaw: 

- z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

- z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

- z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

- z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz 

- z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz 

- z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Wprowadzone zmiany dotyczą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym podczas 

przerwy w aktywności zawodowej spowodowanej osobistą opieką nad dzieckiem (własnym, 

małżonka lub przysposobionym) przez okres do 3 lat, do ukończenia przez dziecko 4 roku 

życia (a w stosunku do dziecka, którego niepełnosprawność potwierdzono orzeczeniem lub 

stwierdzono stopień niepełnosprawności, zarówno dopuszczalny okres opieki, jak i wiek 

dziecka jest większy), na zasadzie analogii do przyjętej w Kodeksie pracy.  

Celem zmian było:  

1) rozszerzenie uprawnienia, dotychczas związanego z pozostawaniem w stosunku 

pracy, na inne grupy zawodowe - osoby, które zaprzestały prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej albo ją zawiesiły, prowadziły inną pozarolniczą działalność 

i zaprzestały jej prowadzenia, zleceniobiorców i wykonujących pracę na podstawie innej 
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umowy cywilnoprawnej, osoby współpracujące z wyżej wymienionymi, a także osoby 

duchowne oraz  

2) uwzględnienie tej przerwy w wykonywaniu pracy w sferze ubezpieczeń społecznych. 

Zgodnie z ustawą warunkiem objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym 

i  rentowymi jest osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem oraz legitymowanie się co 

najmniej 6-miesięcznym, okresem działalności/aktywności wskazanej w art. 6a ustawy 

o systemie ubezpieczeń społecznych, przy pozostawaniu, nieprzerwanie, w ubezpieczeniu 

emerytalnym i rentowym z tych tytułów oraz opłacaniu na nie składek, bezpośrednio przed 

rozpoczęciem osobistej opieki nad dzieckiem. Osobom tym składki na ubezpieczenia: 

emerytalne, rentowe i zdrowotne finansuje budżet państwa. Osobom mającym staż 

ubezpieczeniowy krótszy niż 6 miesięcy lub nieubezpieczonym ustawa zapewnia objęcie 

obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym (art. 6b). Prawo do objęcia obowiązkowymi 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje jednemu z rodziców, o ile drugi nie 

jest objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tego tytułu albo przebywa na urlopie 

wychowawczym lub pobiera zasiłek macierzyński. Ustawa w stosunku do osób określonych 

w art. 6a i art. 6b respektuje zasadę, że podlegają one obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym albo emerytalnemu, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury 

lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczenia społecznego. Osoby, 

o których mowa w art. 6a i w art. 6b mogą przyznane im prawo wykorzystać za jednym 

razem w całości lub w 4 częściach.  

Uznając za uzasadnione uwzględnienie różnic w sytuacji podmiotów, których dotyczy 

wprowadzane uprawnienie (przebywający na urlopie wychowawczym, mający staż 

ubezpieczeniowy powyżej 6 miesięcy oraz dotychczas nieubezpieczeni), ustawa wprowadza 

zróżnicowanie podstaw wymiaru składek (art. 18 ust. 5b i 15 oraz art. 18b). Przy tym zmianie 

podlega bazowa podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach 

wychowawczych oraz nowych kategorii osób, a także istotna dla ubezpieczenia chorobowego 

dla ubezpieczonych dobrowolnie (art. 20 ust. 3 i 4) - obecnie będzie to prognozowane 

przeciętne wynagrodzenie miesięczne, a nie jak dotąd, przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

w poprzednim kwartale. 

Wprowadzone zmiany obejmują także ubezpieczenie społeczne rolników. Dotyczy to 

prawa do zasiłku macierzyńskiego w razie przysposobienia oraz przyjęcia dziecka na 

wychowanie w ramach rodziny zastępczej oraz objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników 
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osób wychowujących dzieci (na zasadzie analogii do uregulowania wprowadzanego obecnie 

w systemie powszechnym – wiek dziecka, okres opłacanych składek, finansowanie ich 

z dotacji budżetu państwa, z istotną różnicą, którą jest odstąpienie od zaniechana 

wykonywania pracy). 

Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej uzupełniono o uregulowania analogiczne 

do wprowadzanych w systemie powszechnym i rolniczym tj. o możliwość zawieszenia 

działalności na podobny okres, ze względu na osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem do 

lat 4, a więc w tym samym wieku (z analogicznym uwzględnieniem szczególnych 

okoliczności, gdy jest to dziecko niepełnosprawne), a także możliwość wykorzystania 

przerwy w aktywności w całości lub w 4 częściach. 

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

zawiera konsekwencje w/w uregulowań wprowadzonych do ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych, w sferze uprawnień ubezpieczenia zdrowotnego (osoby wychowujące dzieci, 

o których mowa w art. 6a zostają objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z tego tytułu, o ile nie 

mają ubezpieczenia z innego tytułu, płatnikiem będzie ZUS).  

Ponadto uzupełnia się ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wyłączając 

opłacanie składek przez ZUS, w sytuacji gdy rodzic podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym, korzystając z urlopu wychowawczego (składki finansuje wtedy 

budżet). 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. (z wyjątkiem zmiany dotyczącej 

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe dla osób ubezpieczających się 

dobrowolnie, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt, który wpłynął do Sejmu 22 listopada 2012 r., stanowił przedłożenie rządowe. 

Pierwsze czytanie odbyło się w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która wyłoniła 

podkomisję do prac na uregulowaniami projektu, a przygotowane przez nią sprawozdanie 

Komisja przyjęła 12 czerwca 2013 r. Sprawozdanie zawiera pewne modyfikacje w stosunku 

do brzmienia projektu, m. in. wprowadzono możliwość wykorzystania prawa do objęcia 

obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w całości lub w 4 częściach 

nowych kategorii osób objętych art. 6a i art. 6b ustawy, uwzględniono aktualny stan prawny, 

rezygnując ze zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  
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Drugie czytanie odbyło się na 44. posiedzeniu Sejmu. W związku z tym, że nie 

zgłoszono poprawek, podjęto decyzję o niezwłocznym przystąpieniu do trzeciego czytania. 

Za przyjęciem ustawy oddano 433 głosy, 1 głos przeciwny, nikt się nie wstrzymał. 

 

III. Uwagi 

Ustawa stanowi wyraz troski państwa o interes osób sprawujących osobistą opiekę nad 

małym dzieckiem i w związku z nią przerywających wykonywanie działalności zawodowej, 

niewątpliwie ma to duże znaczenie społeczne. Z punktu widzenia sposobu realizacji 

zabezpieczenia społecznego, a przede wszystkim ubezpieczenia społecznego, wzbudza 

wątpliwości. Zasadą w ubezpieczeniu społecznym jest, że przystąpienie do ubezpieczenia ma 

charakter przymusowy. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wiąże obowiązek 

ubezpieczenia z działalnością zapewniającą środki utrzymania, wskazując ją konkretnie 

w art. 6. Obowiązek ten jest powiązany także z otrzymywaniem środków z innych źródeł 

(tytułów) niż własna praca (np. stypendia czy zasiłek dla bezrobotnych, art. 6 ust. 1 pkt 7, 7a, 

9, 9a, 9b), co powoduje, że krąg podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia 

społecznego ulega poszerzeniu. Obecna zmiana dokonuje w sposób istotny zmian kręgu 

podmiotowego, idzie jeszcze dalej w stosunku do istniejącego „rozszerzenia”. Dotychczas 

objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego dotyczyło kilku kategorii podmiotów, 

o których można powiedzieć, że wykonują pewne funkcje mające charakter społeczny, nie 

osiągając z tego tytułu dochodów (wykonywanie posługi duchowej, korzystanie z urlopu 

wychowawczego, sprawowanie opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, pełnienie 

niezawodowej czynnej służby wojskowej)1. Obecnie tytuły niezwiązane z osiąganiem 

przychodu zostają rozszerzone w sposób budzący wątpliwości co do zgodności z zasadami 

ubezpieczeń społecznych. Objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowymi 

osób dotychczas nieubezpieczonych w ogóle, nieposiadających stażu ubezpieczeniowego 

(art. 6b) oraz mających staż krótki, jedynie 6 miesięczny (art. 6a), przeczy metodzie 

ubezpieczeniowej realizacji zabezpieczenia społecznego, tym bardziej, że uregulowanie 

wprowadza się do podstawowej ustawy dla dziedziny ubezpieczenia społecznego (nawet 

osoby korzystające z urlopu wychowawczego nie uzyskujące dochodów, w tym czasie, 

wcześniej pozostawały w zatrudnieniu). Ubezpieczenie społeczne ma gwarantować środki 

utrzymania w razie utraty zdolności do pracy, która stanowi źródło dochodu, natomiast 

                                                 
1 I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2012, s. 50 i 66. 
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przyjęta regulacja przeczy podstawowej zasadzie ubezpieczenia społecznego, wprowadzając 

do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych daleko idącą technikę zaopatrzeniową. 

Wątpliwości systemowe budzi przyznanie rolnikom analogicznych uprawnień jak 

wprowadzane w systemie powszechnym w związku z opieką nad dzieckiem. Odrębności 

pomiędzy systemem powszechnym a rolniczym są na tyle istotne, że nie można mówić 

o analogii między ubezpieczeniem rolniczym a powszechnym, w doktrynie mówi się 

o powszechnym systemie i rolniczym (oraz zaopatrzeniowym obejmującym służby 

mundurowe). W systemie powszechnym wymagana jest przerwa w wykonywaniu 

działalności gospodarczej, natomiast zaniechanie wykonywanej pracy, z powodu specyfiki 

pracy w rolnictwie, nie jest możliwe. Pozostawienie tej istotnej różnicy, przyznając 

uprawnienia rolnikom, stanowi najbardziej czytelny argument o niesystemowości nadania im 

tych uprawnień (de facto jest to przywilej osób ubezpieczonych w systemie rolniczym 

w stosunku do przedsiębiorców) w tej ustawie. 

 

Uwagi szczegółowe 

1. W obecnym stanie prawnym, od 17 czerwca 2013 r. w Kodeksie pracy wiek dziecka, nad 

którym sprawuje się opiekę został zmieniony - podniesiono go z 4 do 5 lat, analogia 

kodeksowa w tym zakresie utraciła aktualność.  

Propozycja poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w pkt 17 wyrazy „4 roku” zastępuje się wyrazami „5 roku”, 

2) w art. 2 w pkt 2, w art. 16a w ust. 1 wyrazy „4 roku” zastępuje się wyrazami „5 roku”; 

3) w art. 4 w pkt 1, w ust. 1d wyrazy „4 roku” zastępuje się wyrazami „5 roku”. 

 

2. Art. 1 pkt 2, w art. 6a ust. 4 ustawy nowelizowanej zawiera nieścisłość: sama redakcja tego 

przepisu wskazuje, że nie można „korzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1”, jeżeli 

jedno z rodziców przebywa na urlopie wychowawczym i prawo to przysługuje osobie 

przebywającej na urlopie wychowawczym. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 2, w art. 6a w ust. 4 wyrazy „korzysta z uprawnień określonych” zastępuje się 

wyrazami „spełnia warunki określone”. 

 

3. Art. 1 pkt 9 lit. b, art. 36 ust. 15: „oświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniom 
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emerytalnemu i rentowym” – zamiar dotyczy raczej wykonywania działalności podlegającej 

obowiązkowi ubezpieczenia, oświadczenie powinno odnosić się do pozostawania w sytuacji 

uprawniającej do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, 

spełnianiu warunków do nich. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 9 w lit. b, w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „o zamiarze 

podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub odpowiednio ubezpieczeniu 

emerytalnemu” zastępuje się wyrazami „o spełnieniu warunków do objęcia ich odpowiednio 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi albo ubezpieczeniem emerytalnym”. 

 

4. Art. 4 pkt 1, ust. 1e: określenie „zawieszenia wykonywania działalności (…) może być 

wykonywane” odzwierciedla stylistykę zbyt potoczną i stanowi przykład niewłaściwie 

rozumianego języka urzędowego. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 4 w pkt 1, ust. 1e otrzymuje brzmienie: 

„1e. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1d, przedsiębiorca może korzystać jednorazowo 

w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.”. 

 

 

Główny legislator 

Bożena Langner 


