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S P R A W O Z D A N I E   
 

KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  RODZINY 
 
 

o poselskim projekcie ustawy o umorzeniu 
należności powstałych z tytułu niezapłaconych 
składek na ubezpieczenia społeczne osób 
prowadzących pozarolniczą działalność 
gospodarczą  (druk nr 382). 
 
 

 Sejm na 15. posiedzeniu w dniu 23 maja 2012 r. -  zgodnie z art. 39 ust. 2 Regulaminu 
Sejmu  – skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w 
celu rozpatrzenia. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu  tego  projektu ustawy na  
posiedzeniach  w dniach 13 czerwca oraz 26 lipca 2012 r. przyjęła sprawozdanie zawarte w 
druku nr 626 kierując jednocześnie do Marszałka Sejmu wniosek w sprawie notyfikacji 
powyższego projektu. 

Na posiedzeniu w dniu 25 września 2012 r.  Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 
podjęła uchwałę o anulowaniu sprawozdania zawartego w druku nr 626. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po ponownym rozpatrzeniu projektu ustawy na 
posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r. 

wnosi: 

 
W y s o k i  S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
Warszawa, dnia 10 października 2012 r. 
 
 

Sprawozdawca 
 

 
/-/ Izabela Katarzyna Mrzygłocka 

Przewodniczący Komisji 
 
 

/-/ Sławomir Piechota 
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Projekt 

 

 

 

USTAWA 

 

z dnia         2012 r. 

 

o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek  
przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność  

 

 

Art. 1. 

1. 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 
art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585, z późn. zm.1)): 

1) która przed dniem 1 września 2012 r. zakończyła prowadzenie pozarolniczej  
działalności i nie prowadzi jej  w dniu wydania decyzji, o której mowa w 
ust. 8, 

2)  innej niż wymieniona w pkt 1 

– umarza się 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 egzekucyj-
ne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na-
czelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. 

2. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, o których mowa w 
art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy wymienionej w ust. 1, wniosek o umorzenie składa 
płatnik składek.  

3. W przypadku, gdy płatnik, o którym mowa w ust. 2, zakończył prowadzenie po-
zarolniczej działalności, wniosek o umorzenie składa osoba, o której mowa w 
ust. 1. 

4. Wniosek o umorzenie można złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w 
życie niniejszej ustawy. 

5. Jeżeli decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub de-
cyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne, o których mowa w ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda po 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 

1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, 
poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, 
poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706 oraz z 2012 r. poz. 611, 637 i 
769. 
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dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, wniosek o umorzenie można złożyć w 
terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji, chyba że termin 
określony w ust. 4 jest dłuższy. 

6. Umorzenie należności, o których mowa w ust. 1, skutkuje umorzeniem nieopła-
conych składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam 
okres oraz należnych od nich, za ten sam okres, odsetek za zwłokę, opłat pro-
longacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych , a także kosztów egze-
kucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, naczelnika urzędu skarbowego lub  komornika sądowego.  

7. Umorzeniu podlegają również należności, o których mowa w ust. 1 i 6, które do 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zostały rozłożone na raty i nie zostały 
opłacone do dnia złożenia wniosku o umorzenie. Należności te podlegają wyłą-
czeniu z umowy o rozłożeniu należności z tytułu składek na raty. Warunek, o 
którym mowa w ust. 10, uważa się za spełniony po opłaceniu pozostałych należ-
ności objętych umową. 

8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję określającą warunki umorze-
nia, w której ustala także kwoty należności, o których mowa w ust. 1 i 6, z wyłą-
czeniem kosztów egzekucyjnych. 

9. W przypadku prowadzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo wszczę-
cia po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, postępowania w sprawie 
podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 
2 ustawy wymienionej w ust. 1 w odniesieniu do osób zgłoszonych do tych 
ubezpieczeń przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność albo spółki, o 
których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy wymienionej w ust. 1, postępowanie, 
o którym mowa w ust. 8, ulega zawieszeniu do dnia uprawomocnienia się decy-
zji w sprawie podlegania tym ubezpieczeniom. 

10. Warunkiem umorzenia należności, o których mowa w ust. 1 i 6, jest nieposiada-
nie na dzień wydania decyzji, o której mowa w ust. 13 pkt 1, niepodlegających 
umorzeniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fun-
dusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fun-
dusz 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 należnych od tych składek odsetek za 
zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a tak-
że kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.  

11. Niepodlegające umorzeniu należności, o których mowa w ust. 10, podlegają 
spłacie w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, o której 
mowa w ust. 8. 

12. W przypadku, gdy w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, 
o której mowa w ust. 8, niepodlegające umorzeniu należności, z wyłączeniem 
składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 
zostaną rozłożone na raty albo zostanie odroczony termin ich płatności, waru-
nek, o którym mowa w ust. 10, uważa się za spełniony po ich opłaceniu.  

13. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o: 

1) umorzeniu należności, o których mowa w ust. 1 i 6 – po spełnieniu warunku, 
o którym mowa w ust. 10, z uwzględnieniem ust. 7, 11 i 12, lub 
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2) odmowie umorzenia należności, o których mowa w ust. 1 i 6 – w przypadku 
niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 10, z uwzględnieniem  ust. 7, 
11 i 12. 

14. W okresie od dnia złożenia wniosku o umorzenie do dnia uprawomocnienia się 
decyzji, o której mowa w ust. 13, postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu. 
Do postępowania egzekucyjnego nie stosuje się art. 823 ustawy z dnia 17 listo-
pada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. 
zm.2)). 

15. Bieg terminu przedawnienia należności, o których mowa w ust. 1, 6, 10 i 12, 
ulega zawieszeniu na okres od dnia złożenia wniosku o umorzenie do dnia 
uprawomocnienia się decyzji, o której mowa w ust. 13.  

16. Od decyzji, o których mowa w ust. 8 i 13, przysługuje odwołanie do właściwego 
sądu w terminie i na zasadach określonych w art. 83 ust. 2, 3 i 5–7 ustawy wy-
mienionej w  ust. 1.  

17. Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezwłocznie przekazuje decyzję, o której 
mowa w ust. 13 pkt 1, dyrektorowi oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
jako organowi egzekucyjnemu, naczelnikowi urzędu skarbowego lub komorni-

 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, 

poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 
1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 
123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, 
Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, 
poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, 
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 
769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 
106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, 
poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 
122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 
1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 
253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 
1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, 
poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 
1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 
623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 
172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 
2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 
150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 
1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, 
poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i 
Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 
106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 
176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 
367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, 
Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 
234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 
1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 
229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, 
Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621, z 
2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 
129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 
233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 908.  
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kowi sądowemu w celu wydania postanowienia o umorzeniu kosztów egzeku-
cyjnych.  

 

Art. 2. 

1. Z wnioskiem o umorzenie należności, o których mowa w art.  1 ust. 1, może 
również wystąpić spadkobierca lub osoba trzecia, jeżeli w zakresie tych zobo-
wiązań Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o ich odpowiedzialno-
ści. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli decyzję, o której mowa w ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda 
po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, wniosek o umorzenie spadkobierca 
lub osoba trzecia może złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia 
się tej decyzji, chyba że termin określony w ust. 2 jest dłuższy. 

4. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 1 i 3 stosu-
je się odpowiednio. 

 

Art. 3. 

Przychody z tytułu umorzenia należności, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 6, nie sta-
nowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. 

 

Art. 4. 

W przypadku umorzenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 

1) okres, za który składki zostały umorzone nie podlega uwzględnieniu 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 w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. 
zm.3)); 

2) kwota umorzonych składek nie podlega wliczeniu do podstawy obliczenia 
emerytury, o której mowa w art. 25 ustawy wymienionej w pkt 1. 

 

Art. 5.  

1. Do osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2,  przepisy art. 1 ust. 8 i 13 stosuje 
się od dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że umorze-
nie, o którym mowa w art. 1, nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 
107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 
traktatu – Dz. U. UE C 83 z dnia 30 marca 2010 r.) lub stwierdzającej, że umo-

 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 

224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, 
poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 118, 251, 
637 i 664.  
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rzenie, o którym mowa w art. 1, stanowi pomoc publiczną zgodną z rynkiem 
wewnętrznym. 

2. W przypadku złożenia przez osobę, o której mowa w ust. 1, wniosku o umorze-
nie przed dniem wydania decyzji Komisji Europejskiej, do zawieszenia postę-
powania egzekucyjnego stosuje się przepisy o pomocy publicznej. 

 

Art. 6.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 



Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE - 920 - 921- 12/pk/2 

6t<- ;ftjL/) 
dot.: PSR-0140-37-2012 z 10.10.2012 r. 

Warszawa,A~ października 2012 r. 

Pan 
Sławomir Piechota 
Przewodniczący Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny 
Sejm RP 

opinia o zgodności z .,rawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o umorzeniu 
należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące 

pozarolniczą działalność, ujętego w sprawozdaniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 
(druk nr 790), wyraźona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. 
o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) w związku z 
art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw 
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku z przedłożonym projektem ustawy, ujętym w sprawozdaniu Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny {druk nr 790), pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Władysław Kosiniak-Kamysz 
Minister Pracy i Polityki Społecznej 

Z poważaniem 

-


	SPRAWOZDANIE 

