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Szanowni Państwo, 

przekazujemy w Państwa ręce pierwszy w tym 

roku numer informatora prawnego nt. ostatnich 

zmian w prawie polskim.  

W najnowszym numerze Newslettera Polska 

piszemy o nowej ustawie o umorzeniu należności 

z tytułu składek wobec ZUS, nowelizacji ustawy 

o kredycie konsumenckim, powiększeniu 

krakowskiej i pomorskiej strefy ekonomicznej 

oraz nt. stanu prac nad tzw. „trójpakiem 

energetycznym”. Mamy nadzieję, że informacje w 

nim zawarte będą mogli Państwo wykorzystać w 

bezpiecznym prowadzeniu biznesu. Zapraszamy 

także na naszą stronę internetową 

www.bisztrai.com, gdzie w rubryce Centrum 

Prasowe zamieszczać będziemy publikacje 

dotyczące trudnych, a przez to interesujących 

zagadnień prawnych związanych z Państwa 

działalnością. 

 

 

 

Z poważaniem, 

Izabela Kisłow-Bisztrai  dr. Gábor Bisztrai 

Radca prawny (PL)              Adwokat (HU) 

 

 

 

 

Umorzenie zaległych składek wobec ZUS 

 

15 stycznia weszła w życie ustawa o umorzeniu 

należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez 

osoby prowadzące pozarolniczą działalność, mająca na celu 

poprawę sytuacji małych i średnich przedsiębiorców, którzy 

mają problem z uregulowaniem swoich należności wobec 

ZUS. Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych składek 

na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 

28 lutego 2009 r. 

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o 

umorzenie zaległych składek są osoby podlegające w 

okresie od 1.01.1999r. do 28.02.2009r. obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz 

wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej, a także spadkobiercy i osoby 

trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu 

odpowiedzialności za zobowiązania płatnika. Warunkiem 

umorzenia jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie 

oraz uregulowanie wszystkich pozostałych, 

niepodlegających umorzeniu składek i innych zobowiązań 

w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się 

decyzji określającej warunki umorzenia.  

Wniosek o umorzenie należy złożyć do ZUS w 

terminie 24 miesięcy, jednakże dla osób, którym ZUS wyda 

wcześniej decyzję o podleganiu obowiązkowym 

ubezpieczeniom społecznym, o wysokości zadłużenia z 

tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za 

okres od 1.01.1999 r. do 28.02.2009 lub o przeniesieniu 
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odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią termin 

ten wynosi 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji.  

Umorzeniu podlegają nastepujące należności: 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 

wypadkowe, za okres od 1.01.1999r. do 28.02.2009r. za 

osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z 

tytułu prowadzonej działalności, składki na ubezpieczenie 

zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną 

umorzone składki na ubezpieczenia społeczne, odsetki za 

zwłokę, opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty 

upomnienia oraz koszty egzekucyjne. Trzeba jednak 

pamiętać, że okres, za który następuje umorzenie składek 

nie będzie okresem składkowym, tzn. nie będzie podlegał 

uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do świadczeń 

emerytalnych i rentowych.  

Z umorzenia będą mogli skorzystać zarówno 

przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia 

pozarolniczej działalności gospodarczej, jak również ci, 

którzy wciąż jeszcze prowadzą firmę.    

 

Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim 

 

Z początkiem stycznia 2013 r. weszły w życie 

zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim, podpisanej 

przez Prezydenta w październiku ubiegłego roku.  

Nowelizacja została przyjęta pod wpływem 

ustawodawstwa unijnego i służy ujednoliceniu sposobu 

obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 

kredytów. Dotychczas, w zależności od sposobu 

wykorzystania kredytu, koszty kredytu ponoszone przez 

konsumenta mogły się różnić. Obliczanie rzeczywistej 

rocznej stopy oprocentowania kredytów w oparciu o 

jednolity model ma w założeniu umożliwić konsumentom 

porównywanie ofert kredytowych z różnych państw 

członkowskich UE.  

Nowelizacja zmienia dotychczasowy załącznik nr 4 

do ustawy o kredycie konsumenckim w części dotyczącej 

założeń dodatkowych. Wprowadzony w ustawie 

nowelizującej przepis przejściowy zakłada, że w przypadku 

zmian już zawartych umów o kredyt konsumencki 

przyjmuje się założenia w brzmieniu określonym w ustawie 

nowelizującej.  

 

Nowe szanse na inwestycje w Polsce 

 

Rozporządzeniami Rady Ministrów z grudnia 2012 

r. i stycznia 2013 r. powiększono dwie z 14 specjalnych stref 

ekonomicznych w Polsce: krakowską i pomorską specjalną 

strefę ekonomiczną (SSE).  

Do Krakowskiej SSE włączono ponad 90 ha 

gruntów, na których realizowane będą nowe inwestycje. 

Część terenów została włączona do strefy pod konkretne 

projekty. Przykładowo, w Krakowie powstanie centrum 

finansowo-biznesowe i centrum technologii IT, w gminie 

Zabierzówe centrum nowych technologii pocztowych, a w 

Nowym Sączu nowoczesne zakłady produkcji elektrod 

węglowych. Część terenów objętych statusem sse na mocy 

rozporządzenia nie ma jeszcze konkretnego przeznaczenia – 

do takich należą działki w Tarnowie, Nowym Sączu, 

Dąbrowie Tarnowskiej i Trzebini. Ministerstwo Gospodarki 

(MG) szacuje, że dzięki powiększeniu Krakowskiej SSE 

powstanie nawet 2,5 tys. nowych miejsc pracy.   

 Pomorska SSE została powiększona o tereny w 

Malborku, Świeciu, Rypinie, Gdyni i Włocławku o łącznej 

powierzchni ok. 57 ha. Na terenach tych powstaną m.in. 

zakłady produkcji krzemionki oraz park technologiczny, 

będący elementem rewitalizacji terenów po byłej Stoczni 

Gdynia. Zdaniem MG, na terenie Pomorskiej SSE w 

najbliższych latach może powstać nawet 1400 nowych 

miejsc pracy. Następną w kolejności do rozszerzenia jest 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.  

Przypomnijmy, że specjalne strefy ekonomiczne to 

wyodrębnione administracyjnie obszary, na których 

inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na 

preferencyjnych warunkach. Celem tworzenia sse jest 

przyspieszenie rozwoju regionów poprzez promocję 

nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy.  

 

Stan prac nad trójpakiem energetycznym 

 

W ubiegłym roku kilkukrotnie raportowaliśmy 

Państwu nt. postępów prac w Ministerstwie Gospodarki 

(MG) nad tzw. trójpakiem energetycznym, w skład którego 

mają wejść trzy ustawy z dziedziny prawa energetycznego 

(ustawa prawo energetyczne, prawo gazowe, ustawa o 

odnawialnych źródłach energii). Nowy rok postawił pod 
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znakiem zapytania przebieg dalszych prac nad ustawą o 

OZE. Poniżej przedstawiamy Państwu aktualny stan prac 

nad ustawami energetycznymi.  

Polski ustawodawca znacząco opóźnia się z 

wdrożeniem dyrektyw unijnych dot. wspólnego rynku 

energii elektrycznej, rynku gazowego oraz dyrektywy w 

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych. Z tego względu podjęto prace nad 

rozwiązaniem tymczasowym, które objęłoby nowelizację 

dotychczasowego prawa energetycznego, umożliwiającą 

formalne wzdrożenie unijnych przepisów i uniknięcie kar 

finansowych. Rozwiązanie to, wprowadzające jedynie 

ograniczone zmiany i mające w założeniu charakter 

przejściowy, określane jest jako „mały trójpak”. Na 

początku styczna b.r. roku powołano sejmową podkomisję 

nadzwyczajną, która podjęła intensywne prace nad 

przyjęciem przejściowej nowelizacji. Proponowana regulacja 

ma ograniczony charakter i nie zawiera wielu rozwiązań, 

które postulowane są w ramach tzw. „dużego trójpaku”, 

czyli nowelizacji prawa energetycznego, nad którą trwają 

prace od dłuższego czasu. Zrezygnowano w niej m.in. z 

realizowania koncepcji energetyki obywatelskiej, 

sprzyjającej produkcji energii w mikrogeneracjach i jej 

sprzedaży do sieci. Mała nowelizacja nie przewiduje także 

budowy inteligentnych sieci energetycznych. Nie będzie w 

niej ponadto zmian dotyczących systemu wsparcia dla 

rynku odnawialnej energii.      

Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa 

Gospodarki, równolegle z małym trójpakiem wciąż toczą się 

prace nad przyjęciem ustaw mających wejść w skład 

pierwotnego trójpaku energetycznego, obecnie określanego 

mianem „dużego trójpaku”. W grudniu ubiegłego roku 

projekt pakietu nowych ustaw energetycznych omawiany 

był w Komitecie ds. Europejskich Rady Ministrów, a 

następnie skierowany został do rozpatrzenia przez Komitet 

Stały. MG zapowiada przyjęcie przez Radę Ministrów 

projektu trójpaku jeszcze w I kwartale 2013 r., co 

oznaczałoby, przy założeniu półrocznych prac w Sejmie, że 

regulacje z „dużego trójpaku” mogłyby wejść w życie na 

początku 2014r. Jednocześnie podejmowane są próby 

powołania międzyresortowego zespołu roboczego, którego 

zadaniem byłoby wypracowanie porozumienia co do 

poszczególnych rozwiązań.   

 Spośród ustaw należących do trójpaku najwięcej 

kontrowersji wzbudza ustawa o odnawialnych źródłach 

energii.  W 2012 r. MG przedstawiło aż 4 projekty ustawy o 

OZE, a aktualny stan prac nad ustawą jest mocno niepewny. 

Najtrudniejszym punktem nowej ustawy są regulacje 

dotyczące poziomu wsparcia dla poszczególnych 

technologii wytwarzania energii, zmniejszenie wsparcia dla 

technologii współspalania biomasy z węglem oraz 

ograniczanie poziomu cen energii i możliwość utraty prawa 

do zielonych certyfikatów w przypadku sprzedania energii 

po cenie wyższej niż ustalona. Brak porozumienia co do 

kluczowych rozwiązań proponowanych w ustawie sprawia, 

że kwestionowana jest zasadność przyjęcia ustawy.    

 

**** 

styczeń,  2013 roku 

Zespół Kancelarii Adwokackiej Bisztrai 

 

Celem niniejszego Newslettera jest jedynie naświetlenie zmian w 

prawie polskim. Pomimo najściślej praktycznego nastawienia 

teksty w nim zawarte nie są opiniami prawnymi, które mogłyby 

być wykorzystane wprost i bez dodatkowej weryfikacji stanu 

faktycznego. Mogą Państwo korzystać z niniejszych publikacji do 

własnego użytku pod warunkiem zachowania informacji o autorze 

oraz źródle jej pochodzenia. W razie jakichkolwiek szczegółowych 

pytań lub jeżeli chcą Państwo podzielić się z nami swoimi 

uwagami prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi prawnikami.

 


