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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zg³aszaj¹ siê osoby, które prowadzi³y indywidualn¹ dzia³alnoœæ go-

spodarcz¹, a po utracie zleceñ zmuszone by³y dokonaæ likwidacji tej dzia³alnoœci. Niektóre z nich reje-
struj¹ siê jako osoby bezrobotne w powiatowych urzêdach pracy. Znaczna czêœæ pocz¹tkuj¹cych
przedsiêbiorców skorzysta³a z mo¿liwoœci op³acania przez pierwsze dwadzieœcia cztery miesi¹ce prowa-
dzenia dzia³alnoœci gospodarczej sk³adek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe od obni¿onej pod-
stawy, nie mniejszej jednak ni¿ 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ust. 1 ustawy z dnia
13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych). Mo¿liwoœæ op³acania sk³adek w preferen-
cyjnej wysokoœci wprowadzona zosta³a przez ustawodawcê w celu u³atwienia rozpoczynania dzia³alno-
œci gospodarczej przez pocz¹tkuj¹cych przedsiêbiorców oraz zachêcenia obywateli do tworzenia w ten
sposób nowych miejsc pracy. Po up³ywie okresu dwudziestu czterech miesiêcy wielu przedsiêbiorców,
którzy skorzystali z preferencyjnej wysokoœci sk³adek, prowadzi³o nadal dzia³alnoœæ gospodarcz¹, co do
zasady op³acaj¹c sk³adki od kwoty równej 60% prognozowanego przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcz-
nego (art. 18 ust. 8 wy¿ej wymienionej ustawy). Znane mi s¹ sytuacje, ¿e przedsiêbiorca, który na po-
cz¹tku 2008 r. rozpocz¹³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i op³aca³ przez blisko trzy lata regularnie sk³adki
emerytalne i rentowe (2 lata preferencyjne, 10 miesiêcy od podstawy wynosz¹cej 60% przeciêtnego wy-
nagrodzenia), a potem zmuszony by³, z uwagi na warunki rynkowe, zlikwidowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ i zarejestrowaæ siê jako osoba bezrobotna, dowiaduje siê w powiatowym urzêdzie pracy, ¿e
pomimo op³acania przez blisko trzy lata sk³adek spo³ecznych, nie jest on uprawniony do otrzymania za-
si³ku dla bezrobotnych. Powiatowe urzêdy pracy, wydaj¹c decyzjê o odmowie przyznania prawa do za-
si³ku dla bezrobotnych, wskazuj¹ jako podstawê prawn¹ art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którym prawo do zasi³ku przys³uguje bez-
robotnemu za ka¿dy dzieñ kalendarzowy po up³ywie siedmiu dni od dnia zarejestrowania siê we w³aœci-
wym powiatowym urzêdzie pracy, z zastrze¿eniem art. 75, czyli wówczas, je¿eli nie ma dla niego
propozycji odpowiedniej pracy, propozycji sta¿u, przygotowania zawodowego doros³ych, szkolenia, prac
interwencyjnych lub robót publicznych oraz je¿eli w okresie osiemnastu miesiêcy poprzedzaj¹cych
dzieñ zarejestrowania, ³¹cznie przez okres co najmniej trzystu szeœædziesiêciu piêciu dni by³ zatrudnio-
ny i osi¹ga³ wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracê, od którego ist-
nieje obowi¹zek op³acania sk³adki na Fundusz Pracy. Powy¿sza regulacja prawna prowadzi do ra¿¹co
nieprawid³owych oraz niesprawiedliwych konsekwencji dla przedsiêbiorcy, który przez blisko trzy lata
lojalnie odprowadza³ sk³adki spo³eczne, a w sytuacji, gdy prowadzona przez niego dzia³alnoœæ gospodar-
cza znalaz³a siê w kryzysowej sytuacji, nie mo¿e liczyæ na wsparcie finansowe ze strony pañstwa.

W zwi¹zku z powy¿szym mam nastêpuj¹ce pytania do Pani Minister.
Czy w ministerstwie trwaj¹ aktualnie prace legislacyjne maj¹ce na celu nowelizacjê wspomnianych

przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nowe-
lizacjê id¹c¹ w kierunku, który umo¿liwia³by uwzglêdnienie przy ustalaniu prawa do zasi³ku dla bezro-
botnych okresu, kiedy by³y przedsiêbiorca odprowadza³ sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne na
preferencyjnych zasadach?

Czy ministerstwo planuje przed³o¿yæ parlamentowi projekt ustawy u³atwiaj¹cej by³ym przedsiêbior-
com uzyskanie prawa do zasi³ku dla bezrobotnych?

Czy w ocenie Pani Minister obowi¹zuj¹ce regulacje odnoœnie do nabywania prawa do zasi³ku nie s¹
krzywdz¹ce dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina




