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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo z dnia 18 września b.r. znak BPS.DKS.KU.0401.33.2020, dotyczące 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk senacki nr 200) uprzejmie 
informuję, że Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nie jest właściwy do zajęcia 
stanowiska w zakresie tego projektu. W mojej ocenie stanowisko do ww. projektu ustawy 
powinien zająć minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego, do którego kompetencji 
należą m.in. sprawy ubezpieczeń społecznych oraz zabezpieczenia społecznego, minister 
właściwy ds. pracy – dysponent Funduszu Pracy oraz minister właściwy ds. gospodarki, do 
którego należą kwestie kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności 
gospodarczej oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Niezależnie od powyższego, przekazuję poniższe zastrzeżenia Ministerstwa Finansów do 
przedmiotowego dokumentu.
Zgodnie z projektowanym art. 18a ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców (zwana dalej 
”ustawą”), przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, który prowadzi działalność gospodarczą 
nieprzerwanie przynajmniej przez okres przekraczający 6 miesięcy, niezatrudniający 
pracowników, może skorzystać w danym roku kalendarzowym w jednym wybranym przez 
siebie miesiącu z obniżenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne o 50% z tytułu 
realizacji prawa do wypoczynku. 
Prawo do wypoczynku, o którym mowa w art. 18a ust. 1, odnosi się do art. 14 Kodeksu pracy, 
zgodnie z którym pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie 
pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. Jest to jedno 
z gwarantowanych praw pracowniczych. Prawo do wypoczynku dotyczy wyłącznie 
pracowników, a nie przedsiębiorców. Co prawda w przypadku osób prowadzących działalność 
gospodarczą mówi się potocznie o tzw. „samozatrudnieniu”, ale status osoby 
„samozatrudnionej” jest raczej zbliżony do statusu pracodawcy a nie pracownika, ponieważ 
osoba „samozatrudniona” sama organizuje swoją pracę, kieruje nią, reguluje zobowiązania 
publicznoprawne (których wysokość jest co do zasady uzależniona od osiąganego przychodu lub 
dochodu) i wreszcie sama sobie „udziela” urlopu, w dowolnym wymiarze i terminie. 
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Osoba prowadząca pozarolniczą działalność na własny rachunek nie ma prawa do urlopu 
wypoczynkowego. Przywilej urlopu wypoczynkowego dotyczy wyłącznie pracowników, tj. osób 
świadczących pracę na podstawie stosunku pracy. Podstawową przesłanką roszczenia o urlop 
jest więc istnienie stosunku pracy. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 
stosunek pracy nie istnieje. Przedsiębiorcy przysługuje prawo do zawieszenia działalności – 
wówczas za okres zawieszenia tej działalności nie ponosi on obciążeń z tytułu składek. Prawo do 
zawieszania działalności gospodarczej przysługuje przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają 
pracowników na podstawie umowy o pracę. W trakcie zawieszenia wykonywania działalności 
przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z tego tytułu bieżących 
przychodów. Może jednak osiągać przychody, które wynikają z umów zawartych przed 
zawieszeniem działalności gospodarczej.

Wobec odmiennych zasad funkcjonowania przedsiębiorców w stosunku do osób świadczących 
pracę w ramach umowy o pracę, a także nieoszacowania skutków finansowych wejścia w życie 
projektowanej zmiany dla jednostek sektora finansów publicznych, propozycja zawarta 
w przedłożonym projekcie nowelizacji nie znajduje uzasadnienia.

Ponadto, przekazuję następujące uwagi szczegółowe do proponowanego przepisu:
1. Nie jest jasne, czy proponowany przepis dotyczy obniżenia należnych składek czy podstawy 

ich wymiaru, a także dlaczego obniżenie ma wynosić 50%.
2. Należy zauważyć, że ustawa posługuje się pojęciem „wykonywania” działalności 

gospodarczej, a nie jej „prowadzenia” (art. 1 ustawy), w związku z tym należy dostosować 
terminologię zastosowaną w proponowanej zmianie do terminologii, jaką już posługuje się 
ustawa.

3. Wymaga wyjaśnienia, czy prowadzenie (wykonywanie) działalności odnosi się do jej 
faktycznego prowadzenia (wykonywania) czy okresu wpisu do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Nie jest jasna przesłanka „nieprzerwanego” prowadzenia działalności, ponieważ z definicji 
działalności gospodarczej (art. 3 ustawy) wynika, że jest to działalność prowadzona 
w sposób ciągły. Z uwagi na krótki termin (6 miesięcy) raczej nie należy zakładać, że w tym 
okresie mogłoby nastąpić np. zawieszenie działalności (art. 22 ustawy).

5. Wątpliwości budzi fakt, że proponowane obniżenie składek nie jest uzależnione od 
spełnienia przez przedsiębiorcę żadnych warunków, np. od braku zaległości w opłacaniu 
składek na ubezpieczenia społeczne.

6. Nie wyjaśniono, czy i w jaki sposób przedsiębiorca powiadomi ZUS o skorzystaniu 
z obniżenia składki. Brak zatem przepisu takiego jak art. 18 ust. 2 ustawy, który stanowi, że 
w przypadku gdy przedsiębiorca rezygnuje z ulgi określonej w ust. 1 tego artykułu, 
dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

7. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
ubezpieczenia społeczne obejmują: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, 
ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe.
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Należy przy tym zauważyć, że ww. przedsiębiorcy mogą być również zobowiązani do 
opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie bowiem z art. 104 
ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustalane są od kwot stanowiących podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, 
o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej 
minimalne wynagrodzenie za pracę. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym do obowiązkowych składek na 
Fundusz Solidarnościowy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące obowiązkowych 
składek na Fundusz Pracy.

Z wyrazami szacunku,

z upoważnienia 
Ministra Finansów, Funduszy

i Polityki Regionalnej
Piotr Patkowski

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
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