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List otwarty
Marszałka Województwa Dolnośląskiego

do Marszałek Sejmu RP, Prezesa Rady Ministrów, posłów i senatorów RP
w sprawie pilnej konieczności nowelizacji ustawy Mały ZUS Plus

Zwracam się w imieniu dolnośląskich małych firm o pilną nowelizację ustawy
Mały ZUS Plus. Ustawa wprowadziła 3-letni okres, po którym przedsiębiorcy tracą
możliwość opłacania składek na ZUS proporcjonalnie do swoich dochodów. W rezultacie
będą oni zmuszeni opłacać pełną składkę w wysokości 1418,48 zł miesięcznie
bez względu na to, czy ich dochód będzie na to pozwalał. Wielu z przedsiębiorców
nie ma świadomości, że w połowie lutego ich składki drastycznie wzrosną.

Przedsiębiorcy osiągającemu miesięczny dochód mniejszy niż dwukrotność podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne ustalonej w oparciu o 60%
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przy zachowaniu warunku,
że roczny przychód nie przekracza 120 tys. zł, tzw. Mały ZUS Plus obniżył składki,
dostosowując ich wielkość do możliwości płatniczych ubezpieczonego. Rozwiązanie to,
wprowadzone 3 lata temu, obwarowano ograniczeniem, że prawo do korzystania z niego
będzie miał przedsiębiorca tylko przez3 lata na 5 lat.

Oznacza to, że setki tysięcy przedsiębiorców z całej Polski, którym ten 3-letni okres
kończy się w lutym 2023 roku, stanie przed często niemożliwym lub bardzo trudnym
do rozwiązania wyzwaniem, a proces wpadania małych firm w spiralę zadłużenia bardzo
przyśpieszy. W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z apelem o pilną
nowelizację ustawy Mały ZUS Plus. Przychylam się również do propozycji wyrażonej
przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, aby znieść ograniczenie możliwości
korzystania przez firmy z opłacania składki na ZUS proporcjonalnie do uzyskiwanych
dochodów jedynie przez3 lata i również proszę o przyjęcie takiego rozwiązania.

Ustawa Mały ZUS Plus niwelowała w części negatywne skutki przyjętego w Polsce,
a nieistniejącego w żadnym innym kraju UE rozwiązania, polegającego na opłacaniu
bardzo wysokiej ryczałtowej składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców bez

względu na osiągany dochód. Z ustawy skorzystało około 250 tysięcy Polaków. System
ryczałtowej stawki nieuwzględniający poziomu dochodu uniemożliwia małym firmom
legalne działanie, tworzy zagrożenie rozszerzania tzw. szarej strefy, prowadzi do
zadłużania się setek tysięcy Polaków oraz szkodzi gospodarce poprzez ograniczanie
powstawania i prowadzenia tzw. startup-ów. Jest to szczególnie niebezpieczne zjawisko
zwłaszcza w obecnej sytuacji spowolnienia gospodarczego, przy silnie rosnących
kosztach prowadzenia działalności gospodarczej.
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Silną i dynamicznie rozwijającą się gospodarkę Dolnego Śląska w dużej mierze budują
regionalne przedsiębiorstwa. ich innowacyjność i kreatywność to cenna wartość,
a na nas, jako przedstawicielach instytucji samorządowych i państwowych, leży
obowiązek wspierania ich oraz dołożenia wszelkich starań, aby przedsiębiorcy mogli
kontynuować w sprzyjającym im warunkach swoją działalność.


