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Opinia  

do ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek  

przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność 
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I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu 

nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność zmierza do 

rozwiązania sytuacji prawnej przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność 

gospodarczą, którzy w wyniku częstych zmian przepisów oraz ich interpretacji, zalegają ze 

składkami na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. 

Zgodnie z art. 1 ustawy, na wniosek osoby podlegającej w okresie od dnia 1 stycznia 

1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym 

oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, umorzone zostaną 

nieopłacone składki na te ubezpieczenia za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 

2009 r. oraz należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, 

opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. 

Umorzenie należności składkowych skutkować będzie umorzeniem nieopłaconych 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres.  

Umorzenie nastąpi pod warunkiem nieposiadania niepodlegających umorzeniu 

zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur 

Pomostowych, za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda w pierwszej kolejności decyzję określającą 

warunki umorzenia, ustalając w niej kwoty zaległych należności. Po spełnieniu warunków 

umorzenia wydana zostanie kolejna decyzja – o umorzeniu należności albo o jego odmowie. 

Od decyzji przysługiwać będzie odwołanie do sądu. 
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W myśl art. 4 ustawy, w przypadku umorzenia składek na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe, okres, za który składki zostały umorzone nie zostanie uwzględniony przy ustalaniu 

prawa i wysokości emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, do 

których prawo uzależnione jest od posiadania wymaganego okresu składkowego i 

nieskładkowego, a kwota umorzonych składek nie będzie podlegać wliczeniu do podstawy 

obliczenia emerytury. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 25. posiedzeniu w dniu 9 listopada br. pochodziła 

z przedłożenia poselskiego. Projektem zajmowała się w Sejmie Komisja Polityki Społecznej i 

Rodziny, która powołała do jej rozpatrzenia podkomisję.  

W toku prac nad ustawą podlegała ona istotnym zmianom. W szczególności 

wydłużono – z 12 do 24 miesięcy – termin do składania wniosków o umorzenie, rozwiązano 

sytuację prawną wspólników spółek prawa handlowego oraz wykreślono z pierwotnego tekstu 

art. 2 wyłączający wskazaną tam grupę podmiotów spod działania nowego prawa.  

W związku z uwagami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wskazał 

argumenty przemawiające za uznaniem ustawy za pomoc publiczną, wprowadzono do 

projektu art. 5 nakazujący stosowanie przepisów o umorzeniu zaległych należności 

składkowych po uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że umorzenie nie 

stanowi takiej pomocy albo jest pomocą zgodną z rynkiem wewnętrznym. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 430 posłów, przy 1 glosie przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi 

1. W art. 1 w ust. 4 i 5 określono terminy składania wniosków o umorzenie 

wskazując, że wnioski można złożyć w wyznaczonych terminach. Określenie 

„można złożyć” jest w tym przypadku nieadekwatne, ponieważ termin ustawowy 

jest co do zasady nieprzekraczalny a ubiegający się o umorzenie został 

obowiązany, aby go dotrzymać.  Ponadto, przy formułowaniu przepisów o 

charakterze obligatoryjnym należy unikać czasowników modalnych typu 

„powinien”, „może” itp. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w ust. 4 i 5 wyrazy „można złożyć” zastępuje się wyrazami „składa się”; 
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2. Zgodnie z art. 1 ust. 6, umorzenie należności składkowych skutkuje umorzeniem 

nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten 

sam okres. Z kolei w myśl art. 1 ust. 10, warunkiem umorzenia należności jest 

nieposiadanie niepodlegających umorzeniu składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. Porównanie obydwu 

przepisów pozostawia otwartym pytanie, czy wprowadzenie dwóch rożnych 

katalogów należności było zamierzone, w szczególności w świetle art. 32 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowiącego, że przepisy 

dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne stosuje się w zakresie ulg i 

umorzeń do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie 

zdrowotne. 

3. Art. 1 ust. 10 stanowi, że warunkiem umorzenia należności, o których mowa w 

ust. 1 i 6, jest nieposiadanie na dzień wydania decyzji, o której mowa w ust. 13 

pkt 1, niepodlegających umorzeniu składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. Określenie 

„nieposiadanie składek” ma charakter potoczny i powinno zostać zastąpione 

wyrażeniem „niezaleganie ze składkami”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Warunkiem umorzenia należności, o których mowa w ust. 1 i 6, jest 

niezaleganie na dzień wydania decyzji, o której mowa w ust. 13 pkt 1, z 

niepodlegającymi umorzeniu składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 stycznia 1999 r., do 

opłacenia których zobowiązana jest osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub 

płatnik składek, o którym mowa w ust. 2, oraz z należnymi od tych składek 

odsetkami za zwłokę, opłatami prolongacyjnymi, kosztami upomnienia, opłatami 

dodatkowymi, a także kosztami egzekucyjnymi naliczonymi przez dyrektora oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika 

sądowego.”; 
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4. W myśl art. 1 ust. 14, w okresie od dnia złożenia wniosku o umorzenie do dnia 

uprawomocnienia się decyzji o umorzeniu lub o jego odmowie, postępowanie 

egzekucyjne ulega zawieszeniu. Zdanie drugie tego przepisu stanowi, że do 

postępowania egzekucyjnego nie stosuje się art. 823 Kodeksu postępowania 

cywilnego, zgodnie z którym postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy 

samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej 

do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego 

postępowania. Ze względu na treść art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych stanowiącego, iż należności z tytułu składek, nieopłacone w 

terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej, rozważyć należy 

uzupełnienie art. 1 ust. 14 o odesłanie do art. 59 § 1 pkt 8 ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji, regulującego kwestie umorzenia 

zawieszonego administracyjnego postępowania egzekucyjnego. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w ust. 14 w zdaniu drugim na końcu dodaje się wyrazy „oraz art. 59 § 1 pkt 

8 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1015)”; 

 

5. W art. 1 w ust. 13 wskazano, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje 

decyzję o umorzeniu należności lub o odmowie jej umorzenia. Użycie w 

przywołanym przepisie alternatywy łącznej jest niewłaściwe, ponieważ ZUS 

może wydać decyzję o umorzeniu należności albo o odmowie jej umorzenia. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w ust. 13 w pkt 1 wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”; 
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