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DZIAŁANIE JEST WBREW LOGICE, POPRAWNEMU ROZUMOWANIU I DOŚWIADCZENIU
ŻYCIOWEMU

Niech się wreszcie skończy gehenna przedsiębiorców lub byłych przedsiębiorców, nad
którymi wisi widmo postępowań komorniczych, licytacji za to, że korzystali z legalnej
drogi ubezpieczenia w ZUS z tytułu pracy nakładczej.
Skoro dopuszczalny był wybór tytułu ubezpieczenia, to znaczy, że urzędnicy ZUS
nadużywali zajmowanych stanowisk do wydawania niekorzystnych decyzji wobec
przedsiębiorców.
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To, że ludzie szukają różnych dróg, kruczków prawnych jest efektem zbyt wysokich podatków i
składek na ubezpieczenie społeczne, które bardzo często uniemożliwiają ludziom zarabianie
pieniędzy lub w sposób znaczący pomniejszają zarobki.

?Ponad 400 tys. przedsiębiorców ma objąć tzw. ustawa abolicyjna, która daje możliwość
umorzenia nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Głosowanie nad projektem tej
ustawy zaplanowano na piątek.

Projekt ustawy autorstwa klubu PO daje możliwość umorzenia nieopłaconych składek na
ubezpieczenie społeczne osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą.
Abolicja ma dotyczyć okresu od stycznia 1999 do lutego 2009 r.

ZUS daruje długi przedsiębiorcom, którzy zalegają ze składkami na własne ubezpieczenia
społeczne, na ubezpieczenia zdrowotne i na Fundusz Pracy.

Izabela Mrzygłocka (PO) tłumaczyła na środowej konferencji prasowej, że beneficjenci ustawy
zostali podzieleni na dwie grupy. ?Pierwsza grupa to osoby, które zaprzestały prowadzenia
działalności gospodarczej do dnia 1 września 2012, a druga grupa to osoby, które nadal
prowadzą działalność gospodarczą. Ponieważ pierwsza z tych grup nie podlega ustawie o
pomocy publicznej, to zostanie objęta abolicją w momencie wejścia w życie ustawy. Druga z
tych grup zostanie objęta dobrodziejstwem ustawy po notyfikacji przez Komisję Europejską? ?
powiedziała Mrzygłocka.

Agnieszka Hanajczyk (PO) podkreśliła, że choć prace nad tym projektem trwały dość długo
(trafił do Sejmu wiosną br.), to udało się wypracować kompromis zgodny zarówno z prawem
krajowym, jak i unijnym.

PO przekonuje, że proponowane zmiany mają przede wszystkim na celu zniwelowanie barier
finansowych dla małych i średnich przedsiębiorców na rynku. Zmiany te poprzez umorzenie
najstarszych ? a więc najtrudniejszych do spłaty ? zaległości będą dużym wsparciem dla
przedsiębiorców, pozwalającym na odzyskanie płynności finansowej ? przekonują autorzy
projektu? ? źródło Onet.pl za PAP.
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Dla przedsiębiorców obecnych i byłych każdy sposób oddłużenia ze sztucznego długu,
wygenerowanego bezprawnie przez pracowników ZUS będzie rodzajem
błogosławieństwa. To, że trzeba wreszcie przeciąć ten wrzód i pozwolić ludziom spokojnie
żyć i pracować, jest dla nas oczywiste. Ale to nie zmienia faktu, że do zaprzestania niszczenia
przedsiębiorców i byłych przedsiębiorców wybrano bardzo kosztowną i głupią, naruszającą
prawo drogę jest faktem. Jak zwykle na procederze niszczenia przedsiębiorców i ich rodzin
muszą zarobić urzędnicy i przedstawiciele władz, w tym specjaliści od uchwalania prawa,
którzy zasiadają w Sejmie.

Niezły dowcip z tą zacytowaną zgodnością z prawem ustawy nad którą trwają prace, która
nikomu nie jest do niczego potrzebna, no oczywiście oprócz tych którzy zarabiają na jej
uchwalaniu i urzędników, którzy między innymi dzięki ustawie najprawdopodobniej unikną
odpowiedzialności za wydanie setek tysięcy bezprawnych decyzji
. Oczywiście
za zabawę urzędników i sędziów, którzy też się nieźle bawili przy badaniu odwołań od
decyzji, oczywiście inkasując za to bardzo wysokie wynagrodzenia
jak na polskie warunki,
zapłacą zwykli podatnicy
. Znowu nikt nie odpowie za prowadzone na szeroką skalę bezprawne działania, które
niszczyły ludzi, rodziny i firmy, poprzez które zmarnowane zostało bardzo dużo pieniędzy.
Trzeba przyznać, że majstersztyk,
a większość Polaków jak zwykle obok problemów przejdzie obojętnie, a oni dalej będą nas
wykorzystywać, będą nami poniewierać.

Zgodne z prawem to by było, stwierdzenie w trybie administracyjnym nieważności
wszystkich decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa i zaprzestanie wyłudzanie
przez urzędników ZUS nienależnych pieniędzy od przedsiębiorców bez żadnej łaski,
"cudów" w postaci prac legislacyjnych, uchwalania ustawy i umorzeń długów, których
faktycznie nie było
i nie ma.
Aby faktyczny stan rzeczy w Polsce nie urągał elementarnym podstawom
demokratycznego państwa prawa, to urzędnicy, którzy wydawali decyzje bez podstaw
prawnych lub z rażącym naruszeniem prawa, które niszczyły ludzi, rodziny i firmy
powinni za działalność naruszającą prawo, która była przeciwko ludziom i firmom
ponieść konsekwencje służbowe, a nawet i karne.
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