
Oświadczenie złożone 

przez senatora Józefa Zająca 

na 27. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 października 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej 

Szanowna Pani Minister! 

W swoim oświadczeniu pragnę poruszyć sytuację osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG w kontekście braku regulacji prawnych zezwalających na 

zaliczenie przez te osoby okresów prowadzenia działalności gospodarczej do okresów zatrudnienia,  

od których zależą uprawnienia pracownicze. 

Do mojego biura senatorskiego w ostatnim okresie zgłosiło się kilka osób, które rozpoczęły prowadzenie 

działalności gospodarczej jeszcze w oparciu o poprzednio obowiązującą ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. – 

Prawo działalności gospodarczej. W wielu przypadkach osoby te zmuszone były do podjęcia decyzji o tzw. 

samozatrudnieniu. Firmy, w ramach redukcji kosztów, zwalniały pracowników z etatów, proponując 

świadczenie pracy na ich rzecz, ale już przez podmiot gospodarczy. Współpraca kończyła się często po kilku 

latach i osoby te, z uwagi na ograniczenie działalności gospodarczej do świadczenia pracy na rzecz jednej 

firmy, stanęły przed decyzją o likwidacji działalności gospodarczej. 

Okres prowadzenia działalności gospodarczej, który nie jest równoznaczny z okresem zatrudnienia, 

często jest przeszkodą dla kandydata na pracownika w ubieganiu się o zatrudnienie w ramach stosunku 

pracy, gdyż wielokrotnie jednym z kryteriów jest staż pracy. 

Gdy takiej osobie powiedzie się zamiar zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, dotkliwie odczuje ona 

różnicę w uprawnieniach pracowniczych, w szczególności gdy uprawnienia te zależą od stażu pracy. 

Dotyczy to np. wymiaru urlopu wypoczynkowego czy nabycia uprawnień do dodatku za wieloletnią pracę 

lub też do nagrody jubileuszowej. A przecież osoby te nie były na zasiłkach dla bezrobotnych ani też nie 

korzystały z pomocy opieki społecznej, tylko pracowały ciężko, bez urlopów i zwolnień lekarskich. 

Nadmieniam, że ustawodawca w dniu 20 lipca 1990 r. uregulował kwestię pracy rolników  

w gospodarstwie rolnym, uchwalając ustawę o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie 

rolnym do pracowniczego stażu pracy (DzU nr 54, poz. 310). 

Rozwiązanie legislacyjne zgłaszanego przeze mnie problemu mogłoby nastąpić również poprzez 

uchwalenie odrębnej ustawy regulującej zasady wliczania okresów prowadzenia działalności gospodarczej 

do pracowniczego stażu pracy. 

Józef Zając 

 


