KALENDARIUM WALKI O USTAWĘ UMORZENIOWĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

maj/czerwiec 2011 r. do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zgłaszają się po pomoc przedsiębiorcy masowo
wykluczani przez ZUS nawet do 10 lat wstecz z ubezpieczeń społecznych z tytułu pracy nakładczej,
umowy zlecenie, umowy o pracę oraz tzw. zawieszeniowcy, bezskutecznie walczący od wielu
miesięcy o sprawiedliwość w ZUS-ie i sądach w całym kraju oraz o zainteresowanie bezprawiem
opinii publicznej, róŜnych organizacji i decydentów.

29.06.2011. r.

przed Sejmem w Warszawie z udziałem ZPP odbywa się II Manifestacja Przedsiębiorców Przeciwko
Bezprawiu ZUS, podczas której udaje się zainteresować problemem tysięcy przedsiębiorców media
(Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Radiowa Trójka i inne) i kilku posłów róŜnych partii.
Posłowie KP PO nie dotrzymują danej wcześniej drobnym przedsiębiorcom obietnicy rozwiązania
problemu wstecznego naliczania im przez ZUS nienaleŜnych składek, które wraz z odsetkami
dochodzą nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

lipiec 2011. r.

poszkodowani przez ZUS przedsiębiorcy, dzięki zaangaŜowaniu ZPP, uzyskują wsparcie kilku
kolejnych organizacji pozarządowych, m. in. Centrum im. Adama Smitha, Związku Rzemiosła
Polskiego, Pracodawców RP, Lewiatana, BCC i wielu innych.

06.10.2011. r.

rozgoryczeni niedotrzymaniem słowa przez posłów KP PO do końca kadencji, przedsiębiorcy
organizują tuŜ przed wyborami kolejną manifestację w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, gdzie udaje się zainteresować tą sprawą Pana Premiera Donalda
Tuska, który w efekcie zaprasza ich na spotkanie.

11.10.2011. r.

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywa się spotkanie przedstawicieli poszkodowanych przez
ZUS przedsiębiorców oraz ZPP reprezentowanego przez Dyrektora Biura Interwencji ZPP Dorotę
Wolicką z premierem Donaldem Tuskiem, szefem doradców premiera – Michałem Boni, ministrem
finansów J. Rostowskim oraz Prezesem ZUS Zbigniewem Derdziukiem.
Premier obiecuje rozwiązanie problemu drobnych przedsiębiorców do końca roku 2011 i w tym celu
powołuje zespół pod przewodnictwem Michała Boniego.

18.-25.10.2011. r. trwają prace w Zespole Rządowym nad mechanizmem ustawy umorzeniowej z udziałem m. in.
Dyrektora Biura Interwencji ZPP Doroty Wolickiej oraz prawników ZPP Pawła Budrewicza i BoŜeny
Głowackiej-Szwajcy, reprezentujących poszkodowanych przedsiębiorców.
25.10.-02.11.2011. r. eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców pod przewodnictwem prof. Roberta
Gwiazdowskiego opracowują na podstawie przedstawionego przez stronę rządową mechanizmu
„Uwagi do mechanizmu umorzenia naleŜności” jako podwaliny dąŜeń do właściwej ustawy
umorzeniowej dla przedsiębiorców, które zostają przesłane do KPRM.
listopad 2011-luty 2012 ZPP prowadzi intensywne działania lobbujące na rzecz jak najszybszego rozpoczęcia prac nad
projektem ustawy umorzeniowej, które opóźniają się głównie przez zmianę kadencji i powołanie
nowego rządu.
02.03.2012 r.

starania ZPP zakończyły się sukcesem - posłowie Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej
złoŜyli do laski marszałkowskiej poselski projekt ustawy umorzeniowej dla przedsiębiorców, który
uzyskał pełne poparcie całego Klubu PO, a ZPP rozpoczyna zbieranie uwag i opinii dot. projektu
ustawy od przedsiębiorców poszkodowanych przez ZUS, analizę ustawy z pomocą specjalistów od
prawa unijnego w zakresie pomocy publicznej oraz lobbing na rzecz uchwalenia ustawy ponad
podziałami politycznymi.

27.03.2012.r.

zespół ekspertów ZPP opracowuje opinię prawną wraz z propozycjami doprecyzowań ze
szczególnym uwzględnieniem uwag przekazywanych przez samych zainteresowanych umorzeniem
przedsiębiorców.

30.03.2012 r.

projekt ustawy umorzeniowej po analizach Biura Analiz Sejmowych i Biura Legislacyjnego Sejmu
trafia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), gdzie podlega analizie pod kątem
uznania umorzenia za pomoc publiczną lub niepubliczną, co ma kluczowe znaczenie dla szybkiego i
bezwarunkowego uzyskania umorzenia z mocy ustawy. ZPP intensywnie lobbuje na rzecz uznania

umorzenia za pomoc niepubliczną i braku konieczności notyfikacji projektu przez KE, co znacząco
wydłuŜy uzyskanie umorzeń przez przedsiębiorców.
21 kwietnia 2012 r. w efekcie współpracy i starań ZPP, w opinii UOKiK-u projekt bezwzględnie nie musi podlegać
notyfikacji przez KE i są przesłanki by uznać umorzenie z mocy projektowanej ustawy za pomoc
niepubliczną. ZPP lobbuje za jak najszybszym rozpoczęciem prac nad projektem ustawy.
08.05.2012 r.

Prezydium Sejmu nadaje projektowi ustawy umorzeniowej nr druku 382 i kieruje go do pierwszego
czytania, rozpoczynają się właściwe prace nad ustawą.

23.05.2012.r.

na 15. posiedzeniu Sejmu odbywa się pierwsze czytanie projektu ustawy umorzeniowej nr druku 382,
po którym zostaje on skierowany do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Czerwiec-październik 2012 r. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców czynnie uczestniczy we wszystkich pracach
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Podkomisji stałej do spraw rynku pracy nad projektem
ustawy umorzeniowej dla przedsiębiorców zgłaszając liczne poprawki, z których wszystkie,
najistotniejsze dla moŜliwości skorzystania przez jak najszersze grono przedsiębiorców z ustawy,
zostają przyjęte.
Prace przedłuŜają się ze względu na decyzję posłów KPSiR dotyczącą skierowania jednak
projektowanej ustawy do notyfikacji, co jest wynikiem obaw przedsiębiorców co do przyznawania
umorzenia na zasadach pomocy de minimis.
07.11.2012.r.

na 25. posiedzeniu Sejmu VII kadencji w punkcie 4 porządku dziennego przedstawiono
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o umorzeniu
naleŜności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (druki nr 382 i 790), które zaprezentowała jako
sprawozdawca Komisji - Pani poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka wraz z wnioskiem o jego
przyjęcie. Wszystkie kluby parlamentarne poparły ustawę.

09.11.2012.r.

odbywa się trzecie czytanie i zakończone sukcesem głosowanie nad projektem ustawy umorzeniowej
dla przedsiębiorców, w którym, zgodnie ze staraniami ZPP o uchwalenie „ponad podziałami”, ustawę
poparli niemal wszyscy posłowie (430 głosów za i tylko 1 przeciwny).

12.11.2012.r.

ustawa umorzeniowa dla przedsiębiorców trafia do Senatu i otrzymuje senacki nr druku 233, a
następnie zostaje skierowana do dalszych prac w senackich Komisjach: Rodziny i Polityki Społecznej
oraz Gospodarki Narodowej. ZPP zabiega o zrozumienie trudnej sytuacji oczekujących na ustawę
umorzeniową przedsiębiorców i jak najszybsze przyjęcie ustawy przez Komisje, a następnie jej
uchwalenie przez Senat RP bez poprawek.

16.-21.11.2012.r. Komisje senackie jednogłośnie przychylają się do stanowiska i składanych przez ZPP podczas ich
prac wniosków i wnoszą o podjęcie Uchwały przez Senat RP bez poprawek.
30.11.2012.r.

na 22. posiedzeniu, po rozpatrzeniu sprawozdań Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i Komisji
Gospodarki Narodowej, zdecydowaną większością głosów, Senat RP przyjmuje ustawę umorzeniową
dla przedsiębiorców bez poprawek.

18.12.2012.r.

lobbowana przez ZPP ustawa z dnia 09.11.2012 r. o umorzeniu naleŜności powstałych z tytułu
nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które od dnia 1 stycznia
1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, zostaje
podpisana przez Prezydenta RP.

31.12.2012.r.

ustawa umorzeniowa zostaje ogłoszona w Dzienniku Ustaw, a oczekujący jej od wielu miesięcy
przedsiębiorcy mogą składać wnioski o umorzenie naleŜności powstałych z tytułu nieopłaconych
składek z lat 1999-2009 juŜ od 15 stycznia 2013 r., tj. po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

