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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców 

  

(druk nr 200 S) 

 
U S T A W A   z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) 

 

Art. 18. 

1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz 

pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej 

ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, 

na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w 

poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub 

spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności 

gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 

miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. 

2. Przedsiębiorca może zrezygnować z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, przez 

dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorców spełniających warunki określone w art. 

5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 

r. poz. 174 i 782). 

<Art. 18a. 

1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, niezatrudniający pracowników, który 

wykonuje działalność gospodarczą w sposób ciągły przez okres przekraczający 

6 miesięcy, może w danym roku kalendarzowym, w jednym wybranym przez siebie 

miesiącu, opłacić składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w wysokości 

obniżonej o 50%, z tytułu realizacji prawa do wypoczynku. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podstawa wymiaru składek nie ulega 

obniżeniu. Składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne do pełnej wysokości 

finansuje budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
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3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorców, których przychód z pozarolniczej 

działalności gospodarczej z 6 miesięcy poprzedzających miesiąc dokonania 

zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, przekroczył kwotę 60 000 zł. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorców spełniających warunki określone w 

art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

5. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, jest dokonanie 

zgłoszenia zamiaru opłacenia składki w obniżonej wysokości do 10. dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym realizowane będzie prawo do wypoczynku. 

6. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 5, przekazuje się informację o przychodzie z 

pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednich 6 miesiącach. 

7. Korekty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, można dokonać najpóźniej w terminie 

na opłacenie składki za miesiąc, w którym prawo do wypoczynku było realizowane 

albo miało być realizowane.> 


