
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 43. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 listopada 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Jak wynika 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 ubezpieczeniu emery-

talnemu oraz rentowemu pod warunkiem, że jest studentem, oraz pod warunkiem, że nie ukończyła dwudzie-

stego szóstego roku życia. Przywołane przepisy ustanawiają zatem ogólna regułę pozwalającą na zwolnienie 
przedmiotowej grupy studentów z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.  

W tym miejscu należy jednak odnieść się do praktykowanego w naszym kraju, a znajdującego swe pod-

stawy w założeniach deklaracji bolońskiej, rozdzielenia studiów na studia pierwszego stopnia oraz studia 
drugiego stopnia. Fakt ten powoduje, że osoby kończące studia pierwszego stopnia w okresie przejściowym, 

czyli do momentu rozpoczęcia dalszych studiów, w świetle przepisów nie są studentami, a jedynie osobami, 

które zachowują prawa studenta. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 18k ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym studentem jest wyłącznie osoba kształcąca się na studiach wyższych. Zaś w 

świetle art. 167 ust. 2a tej ustawy absolwent studiów pierwszego stopnia w okresie przejściowym, nie dłużej 

jednak niż do dnia 31 października roku, w którym ukończył studia, zachowuje jedynie prawa studenta. 

Zakres pojęcia „prawa studenta” nie jest stały i zależy od konkretnych zapisów znajdujących się w po-
szczególnych aktach normatywnych. Praktyka organów emerytalno-rentowych, polegająca na ścisłym inter-

pretowaniu pojęcia „student”, które występuje w cytowanych na wstępie przepisach ustawy o systemie ubez-

pieczeń społecznych, prowadzi w istocie do niestosowania przepisów o zwolnieniu z obowiązku opłacania 
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób, które znajdując się w okresie przejściowym pomiędzy 

poszczególnymi studiami, nie są już studentami, a posiadają jedynie prawa studenta. 

Taki stan rzeczy jest bez wątpienia niekorzystny dla wszystkich tych studentów, którzy nie mogą skorzy-

stać z opisanych zwolnień odnośnie do obowiązków składkowych. Dotyka to w szczególności studentów 
podejmujących pracę w okresie wakacyjnym pomiędzy poszczególnymi studiami. Warto dodać, że z punktu 

widzenia osoby, która od początku zamierza odbyć studia w pełnym zakresie, to znaczy pierwszego i drugie-

go stopnia, przerwa wakacyjna pomiędzy poszczególnymi studiami nie różni się istotnie od innych przerw w 
nauce, które występują w trakcie studiów. 

Biorąc to pod uwagę, uważam, że zasadne jest odpowiednie dostosowanie brzmienia art. 6 ust. 4 ustawy o 

systemie ubezpieczeń społecznych w taki sposób, aby obejmował on swoim zakresem nie tylko studentów, 
ale także osoby posiadające prawa studenta. Proszę zatem o podjęcie stosownej inicjatywy legislacyjnej we 

wskazanym zakresie. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 




