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Do Związku Rzemiosła Polskiego zgłaszane są przez przedsiębiorców sygnały o
dodatkowych biurokratycznych obowiązkach i kosztach wynikających z planowanego
obligatoryjnego korzystania z tzw. certyfikowanego podpisu elektronicznego przy
przekazywaniu dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Sprawa była także zgłaszana przez
przedsiębiorców Sejmowej Komisji „Przyjazne Państwo” uzyskując jej akceptację dla
potrzeby podjęcia prac nad kierunkiem rozwiązań tego problemu.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pani Minister o
rozważenie zainicjowania nowelizacji ustawy o działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, w takim kierunku, aby nowe obowiązki dla płatników wynikające z tej ustawy przesunąć w czasie.
Postulujemy w pierwszej kolejności objęcie nimi – płatników zatrudniających, np.
powyżej 250 osób. Dalsze terminy wprowadzenia tej formy obsługi przekazu elektronicznego
powinny zostać rozłożone na kolejne lata, z uwzględnieniem kryterium ilości zatrudnionych
pracowników. Wniosek w tej sprawie uzasadniam następująco:
Już od 21 lipca 2008r. wszyscy płatnicy składek – przekazujący dokumenty
ubezpieczeniowe w formie elektronicznej zostaną zobligowani do korzystania z tzw.
bezpiecznego podpisu elektronicznego. Uważam, że nałożenie tego obowiązku na większość
płatników jest nieuzasadnione i będzie skutkowało poniesieniem przez przedsiębiorców
znacznych kosztów i wykonania kolejnych biurokratycznych obowiązków, co najważniejsze
ponawianych co rok.
Obecna wersja programu Płatnik – obsługuje zarówno certyfikaty kwalifikowane
bezpiecznym

podpisem

elektronicznym

jak
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używane
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niekwalifikowane. System ten dobrze funkcjonuje i Związkowi Rzemiosła nic nie wiadomo o
realnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa danych - wynikających z dalszego jego
stosowania. Zostało zresztą niewiele czasu na załatwienie wszystkich formalności z
uzyskaniem certyfikatu. Obecnie certyfikaty wydają jedynie 3 firmy w Polsce, uzyskanie go
w tak krótkim terminie przez ponad 800 tys. płatników jest nierealne. Istnieje więc poważne
zagrożenie, że większość płatników nie zdoła nabyć certyfikatu w ustalonym terminie. Podpis
elektroniczny identyfikuje tylko jedną osobę, co oznacza, że w wielu firmach trzeba będzie
zakupić większą liczbę certyfikatów. Koszty z tym związane będą dla MSP znaczne kompletny zestaw do składania podpisu elektronicznego, to koszt ok. 300 zł a każde jego
odnowienie to kolejny wydatek ponad 100 zł. Niejednokrotnie - stosowanie podpisu będzie
wymagało zmiany sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz skorzystania z usług
informatyka.
Zdaniem Związku - wprowadzenie bezpiecznego podpisu może tylko zniechęcić do
korzystania z elektronicznego przekazu dokumentów także tych płatników, którzy nie mieli
tego obowiązku. Wielu płatników, zatrudniających do 5-ciu pracowników, może powrócić do
przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie papierowej.
W tej sytuacji zwracam się z uprzejmą prośbą do Pani Minister o rozpatrzenie
wszystkich argumentów i wniosków przedstawionych w moim wystąpieniu oraz ich
uwzględnienie.
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