
 Druk nr 1137     
 Warszawa, 14 grudnia 2020 r. 

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

IX kadencja  

 

 

 Pani  

 Elżbieta Witek 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie 

art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 - o zmianie ustawy - Kodeks pracy. 

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 
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Projekt 

 

USTAWA 

z dnia ……………..……. r. 

o zmianie ustawy – Kodeks pracy 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1320) po art. 113 dodaje się art. 114 w brzmieniu: 
 

„Art. 114. Pracodawca jest obowiązany wliczać do okresów, od których zależą 
świadczenia lub uprawnienia pracownika również poprzednio zakończone okresy 
prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu przepisów o systemie 
ubezpieczeń społecznych lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności, za 
które zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne.”. 

 
Art. 2. Do stosunków pracy nawiązanych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy stosuje się art. 114 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą. 

 
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
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UZASADNIENIE 
 
Zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy są wobec 

prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Z tej 
ogólnej zasady wynika m.in. nakaz analogicznego lub jednakowego traktowania osób, 
które znalazły się w porównywalnej sytuacji. Pracownicy, którzy prowadzili przed 
nawiązaniem stosunku pracy działalność gospodarczą albo inną działalność w 
szczególności twórczą lub artystyczną, postrzegają przepisy prawa pracy, które nie 
pozwalają na wliczenie okresów tego typu działalności do stażu warunkującego 
nabycie prawa do poszczególnych świadczeń lub uprawnień pracowniczych jako 
krzywdzące, niesprawiedliwe i stanowiące wyraz nierównego traktowania. 
Projektowana regulacja wynika z potrzeby poprawy sytuacji pracowników, o których 
mowa powyżej i będzie korzystna właśnie dla tej części społeczeństwa. 

Celem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy jest wprowadzenie zmiany 
przewidującej wliczanie okresów prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu 
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub współpracy przy wykonywaniu tej 
działalności do okresów, od których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownika. 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy nie definiuje pojęcia stażu 
pracy. Można przyjąć, że jest to wykorzystywany w celu ustalenia świadczeń lub 
uprawnień pracownika czas trwania wykonywania przez niego pracy w ramach 
stosunku pracy, w tym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania 
lub spółdzielczej umowy o pracę, bez względu na tryb rozwiązania stosunku pracy lub 
wielkość etatu. Do stażu pracy wymaganego do nabycia świadczeń lub uprawnień 
pracowniczych wlicza się również inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów 
podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 
Można wymienić tu, np. okres nauki, który na podstawie przepisów Kodeksu pracy 
wlicza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu; okresy pracy w 
gospodarstwie rolnym uwzględniane według ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu 
okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy 
(Dz. U. poz. 310); okres czynnej służby wojskowej wliczany na zasadach określonych 
w art. 120 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, z późn. zm.); okresy pobierania 
zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendiów przyznanych na podstawie art. 41 ust. 1, 
art. 53 ust. 6 i art. 53g ust. 1, uwzględniane zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409). 
Zgodnie z obecnie obowiązującymi systemem prawnym okres prowadzenia 
pozarolniczej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń 
społecznych lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności, co do zasady nie 
podlega wliczeniu do stażu pracy, od którego zależą świadczenia lub uprawnienia 
pracownika. Taka sytuacja jest zatem niekorzystna i krzywdząca dla pracowników, 
którzy przed nawiązaniem stosunku pracy wspomnianą działalność prowadzili. 
Jednocześnie warto w tym miejscu zauważyć, że zasiłek dla bezrobotnych przysługuje 
m.in. jeżeli bezrobotny opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu 
prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej 
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minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z powyższym z aktualnie 
obowiązujących przepisów wynika kuriozalna sytuacja – okres prowadzenia 
pozarolniczej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń 
społecznych lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności, co do zasady nie 
podlega wliczeniu do stażu pracy wymaganego do nabycia świadczeń lub uprawnień 
pracowniczych, ale już okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych nabytego z tytułu 
prowadzenia ww. działalności zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, takiemu wliczeniu, co do zasady 
podlega. 

Według projektowanego art. 114 Kodeksu pracy pracodawca będzie zobowiązany 
do wliczania do okresów, od których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownika 
również poprzednio zakończonych okresów prowadzenia pozarolniczej działalności 
w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub współpracy przy 
wykonywaniu tej działalności, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia 
społeczne. Pojęcie pozarolniczej działalności wynika z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 
z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność 
uważa się: 
1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów 
szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a; 

2) twórcę i artystę;  
3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:  

a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,  

b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;  

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników 
spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; 

4a) akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego 
przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług; – ten punkt wejdzie w życie z dniem 
1 marca 2021 r. 

5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania 
przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

Zgodnie z projektowanym art. 114 Kodeksu pracy warunkiem wliczenia ww. 
okresów do okresów, od których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownika jest 
opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, trudno bowiem przyznawać tego typu 
uprawnienia osobom, które takich składek nie opłaciły, tym bardziej, że również 
przepisy dotyczące zasiłku dla bezrobotnych uzależniają jego przyznanie od opłacania 
składek na ubezpieczenia społeczne według zasad określonych w ustawie z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Projektowana regulacja znajdzie zastosowanie także do stosunków pracy 
nawiązanych przed jej dniem wejścia w życie. 
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Biorąc pod uwagę długość procesu legislacyjnego i ogłoszony na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-
2 proponuje się odległy termin wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
pracy – 1 stycznia 2022 r. 

Projektowany art. 114 Kodeksu pracy znajduje się w dziale pierwszym w rozdziale 
II „Podstawowe zasady prawa pracy”, wobec tego do skutków prawnych 
projektowanej ustawy oprócz realizacji funkcji regulacyjnej, należy zaliczyć realizację 
funkcji o charakterze wytycznych legislacyjnych, skierowanych do prawodawcy, gdyż 
prawo pracy regulujące status prawny danej grupy pracowników, np. pracowników 
państwowych lub samorządowych, powinno rozwijać się zgodnie z zasadami prawa 
pracy wyrażonymi w Kodeksie pracy. 

Zakłada się, że przedłożony projekt ustawy nie będzie miał bezpośredniego 
wpływu na konkurencyjność gospodarki. 

Wprowadzenie projektowanej regulacji będzie pociągało za sobą nieznaczne 
obciążenie budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Projekt ustawy obejmuje również pracodawców spoza sfery budżetowej, w tym 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Ocenia się, że w 
przypadku określenia przez tych pracodawców w umowach o pracę, regulaminach 
wynagradzania albo układach zbiorowych pracy, innych świadczeń związanych z 
pracą, w tym dodatku za wieloletnią pracę lub nagrody jubileuszowej, projektowana 
regulacja spowoduje nieznaczne zwiększenie obciążeń finansowych przedsiębiorców 
polegające, np. na konieczności wypłaty dodatku za wieloletnią pracę w podwyższonej 
wysokości lub wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej. 

Należy przy tym pamiętać, że w praktyce z projektowanej regulacji w 
zdecydowanej większości przypadków nie skorzystają wszyscy pracownicy zatrudnieni 
u danego pracodawcy, a tylko nieliczni – to znaczy tacy, którzy wykażą, że prowadzili 
przed nawiązaniem stosunku pracy pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów 
o systemie ubezpieczeń społecznych lub współpracowali przy wykonywaniu tej 
działalności i za ten okres opłacili składki na ubezpieczenia społeczne. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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