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Marek Borowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o restrukturyzacji
niektórych należności publicznopraw-
nych od przedsiębiorców.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Stanisława Janasa.

(-)   Krzysztof Baszczyński;  (-)   Bronisław Dankowski;  (-)   Wojciech
Długoborski;  (-)   Wojciech Domaradzki;  (-)   Ryszard Hayn; (-) Stanisław Janas;
(-)   Elżbieta Jankowska;  (-)   Teresa Jasztal;  (-)   Mieczysław Jedoń;
(-)   Ryszard Kalisz;  (-)   Bożena Kizińska;  (-)   Bronisława Kowalska;
(-)   Bogdan Lewandowski;  (-)   Marian Marczewski;  (-)   Andrzej Otręba;
(-)   Andrzej Pęczak;  (-)   Adam Sosnowski;  (-)   Jan Szymański;  (-)   Marek
Wikiński;  (-)   Ryszard Zbrzyzny.



PROJEKT
Ustawa

z dnia ………………2004 r.
o zmianie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności

publicznoprawnych od przedsiębiorców

Art. 1
1. W art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Znane na dzień 30 czerwca 2002 r. zaległości we wpłatach:
1) należności wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt. 1, nieobjętych postępowaniem

restrukturyzacyjnym,
2) składek, o których mowa w art. 10a, należnych za okres od dnia 1 stycznia

1999 r. do dnia 30 czerwca 2002 r. nie podlegających restrukturyzacji,
podlegają spłacie przez przedsiębiorcę, który złożył wniosek o
restrukturyzację, w terminie do dnia 30 kwietnia 2004 r.

3) odsetek za zwłokę od składek, o których mowa w pkt. 2, podlegają spłacie
w terminach i na zasadach ustalonych przez organ restrukturyzacyjny.”.

2. W art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W ciągu 60 dni od daty spłaty zaległości wskazanej w art. 11 ust. 1 pkt. 1, z
zastrzeżeniem ust. 1a i 3 organ restrukturyzacyjny wydając decyzję o zakończeniu
restrukturyzacji, w której:
1) stwierdza umorzenie należności podlegających restrukturyzacji, jeżeli

warunki restrukturyzacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 2 i 3, zostały
spełnione albo

2) umarza postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli warunki restrukturyzacji, o
których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 2 i 3, nie zostały spełnione”.

3. W art. 21 dopisuje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. W ciągu 60 dni od daty spłaty zaległości wskazanej w art. 11 ust. 1 pkt. 2,
organ restrukturyzacyjny wydaje decyzję, w której:
1) stwierdza spłatę zaległych składek określonych w art. 11ust. 1 pkt. 2
2) określa zasady i terminy spłaty odsetek za zwłokę określonych w art. 11 ust. 1

pkt. 3.”.
4. W art. 21 dopisuje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. W ciągu 30 dni od daty spłaty zaległości wskazanej w art. 11 ust. 1 pkt. 3, z
zastrzeżeniem ust. 1a i 3, organ restrukturyzacji wydaje decyzję o zakończeniu
restrukturyzacji, w której:



1) stwierdza umorzenie należności podlegających restrukturyzacji, jeżeli warunki
restrukturyzacji, o których mowa w art., 10a, zostały spełnione albo

2) umarza postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli warunki restrukturyzacji, o
których mowa w art. 10a nie zostały spełnione.”.

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

UZASADNIENIE

Zaproponowana nowelizacja ustawy ma na celu umożliwienie dokończenia

procesu spłat zaległych należności na rzecz funduszu ubezpieczeń społecznych, przez

przedsiębiorców.

Proponuje się przesunięcie terminu składania wniosków restrukturyzacyjnych z

29 lutego 2004 r. na 30 kwietnia 2004 r. oraz umożliwienie rozłożenia na raty odsetek

za zwłokę niepodlegających restrukturyzacji.

Ustawa, wraz z późniejszą nowelizacją, przewidywała zakończenie procesu

spłat należności do dnia 29 lutego 2004 r. ale termin ten dla większości

przedsiębiorców, w tym spółek z udziałem skarbu państwa, okazał się nierealny.

Utrzymanie ustawy w dotychczasowym kształcie wywoła wręcz masowy proces

upadłości, zagrażający co najmniej kilku tysiącom podmiotów gospodarczych.

W przypadku braku zaproponowanej regulacji proces upadłościowy sprawi, iż

należności o których mowa będą bezpowrotnie stracone. Regulacja zapobiegnie

procesom upadłościowym i pozwoli na odzyskanie większości należności ZUS-

owskich.

Ze względu na upływ terminów procesów restrukturyzacyjnych zaproponowana

regulacja ma ograniczony czasowo charakter - będzie obowiązywać jedynie do dnia 30

kwietnia 2004 r., a decyzje podjęte na jej podstawie nie będą stały w sprzeczności z

prawem UE.

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.








