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Oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej 

Mijający okres wakacji to czas, kiedy wielu studentów podejmuje sezonową pracę. Osoby te z reguły wy-

łączone są z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zgodnie bowiem z 

art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych osoba 

wykonująca pracę jako zleceniobiorca nie podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom pod warunkiem, że 

jest studentem, oraz pod warunkiem, że nie ukończyła dwudziestego szóstego roku życia. 

Niemniej jednak w ostatnim czasie dotarły do mnie sygnały świadczące o pewnych rozbieżnościach inter-

pretacyjnych, znajdujących – jak się wydaje – swoje źródło w zapisach ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Pra-

wo o szkolnictwie wyższym. Negatywne skutki wspomnianych rozbieżności dotykają przede wszystkim stu-

dentów pracujących w okresie wakacyjnym pomiędzy studiami pierwszego i drugiego stopnia. Istota proble-

mu sprowadza się do dokładnego określenia momentu, w którym dana osoba nie może już czerpać różnych 

korzyści, jakie niesie ze sobą status studenta. W omawianym przypadku chodzi zatem o moment, od którego 

umowa zawarta przez taka osobę powinna podlegać oskładkowaniu na rzecz ZUS. 

Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 2 ust. 1 pkt 18k definiuje studenta jako osobę kształcącą się na stu-

diach wyższych. Swego rodzaju dopełnieniem tej definicji jest art. 167 ust. 2a tej ustawy, z którego wynika, 

że „osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października 

roku, w którym ukończyła studia”. 

Niestety takie rozproszenie unormowań prawnych sprawia, że ZUS interpretuje pojęcie studenta wąsko, 

odnosząc się tylko do definicji legalnej, zapisanej w przywołanym art. 2 ust. 1 pkt 18k ustawy. W efekcie w 

ocenie ZUS studenci tracą prawo w zakresie niepodlegania składkowania już w momencie ukończenia stu-

diów. Przywołana interpretacja jest oczywiście niekorzystna dla studentów. W mojej ocenie korzystanie z 

przywileju nieoskładkowania jest jednym z praw studenta i jako takie powinno być respektowane na zasadzie 

wyrażonej w art. 167 ustawy, czyli aż do 31 października w roku ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

Biorąc to pod uwagę, uważam, że zasadne jest odpowiednie dostosowanie definicji pojęcia „student”. Do-

stosowanie to powinno zmierzać do jednoznacznego wskazania, że dana osoba, która ukończyła studia pierw-

szego stopnia, zachowuje status studenta do 31 października tego roku, w którym te studia skończyła. Propo-

nowane rozwiązanie powinno przyczynić się do wyeliminowania niekorzystnych interpretacji przepisów 

dokonywanych przez ZUS. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 




