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Wstęp 

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą obecnie 

skorzystać z 3-letniego urlopu wychowawczego, na takich samych 

zasadach jak pracownicy etatowi. Za okres urlopu prezes spółki 

(przedsiębiorca) zostanie objęty ubezpieczeniem społecznym, a 

składki ZUS zostaną opłacone za niego z budżetu państwa. 

 

Właściciele spółek do 1 września 2013 roku nie mieli prawa 

korzystać z urlopu wychowawczego. W przypadku sprawowania 

opieki nad dzieckiem, osoby takie mogły jedynie zawiesić 

prowadzenie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 2 lat.  

 

Jednakże w okresie tym nie podlegały żadnym ubezpieczeniom. Nie 

miały więc prawa do opieki zdrowotnej, a okres urlopu nie wliczał 

im się do stażu pracy, co powodowało obniżenie przyszłych 

świadczeń emerytalnych. Od 1 września 2013 r. urlop 

wychowawczy przysługuje również osobom prowadzącym 

działalność gospodarczą oraz osobom współpracującym, jak również 

osobom zatrudnionym na podstawie umów zlecenia, osobom 

ubezpieczonym w KRUS, studentom oraz bezrobotnym. Prawa 

właścicieli spółek w tym zakresie zostały zrównane z prawami 
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pracowników etatowych. Tym samym przedsiębiorcy, którzy 

zdecydują się na sprawowanie opieki na dzieckiem, nabywają prawo 

do 3-letniego urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia przez dziecko 5. roku życia. W przypadku dziecka, które 

z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga 

osobistej opieki prezesa spółki, prawo do urlopu wychowawczego 

następuje przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

przez dziecko 18. roku życia. Składki ZUS za prezesa spółki w 

takim przypadku są opłacone z budżetu państwa. 

 

Nowe przepisy - podział 

przedsiębiorców 

Nowe przepisy dzielą przedsiębiorców, w tym prezesów spółek, na 

dwie kategorie:  

1) Osoby prowadzące działalność gospodarczą (oraz osoby z 

nimi współpracujące), które były ubezpieczone z tego tytułu 

przez co najmniej 6 miesięcy oraz  

2) Osoby prowadzące działalność gospodarczą (lub 

współpracujące) krócej niż 6 miesięcy.  
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