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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach  

związanych z ochroną miejsc pracy 

(druk nr 803) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy jest umożliwienie zastosowania instrumentów pomocowych 

skierowanych na wspieranie zatrudnienia przez dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników 

zagrożonych zwolnieniami, zatrudnionych przez przedsiębiorców, u których nastąpiło 

przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w związku 

z czasowym ograniczeniem wwozu produktów na terytoria innych krajów. 

Ustawa przewiduje, że przedsiębiorca, u którego ograniczenia w obrocie handlowym 

spowodowały spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub 

usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż o 15%, 

obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 3 kolejnych 

miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 6 sierpnia 2014 r., 

w porównaniu do łącznych obrotów z tych samych 3 miesięcy kalendarzowych roku 

poprzedniego, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wypłatę świadczeń ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu wprowadzenia przestoju 

ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (dodawany art. 3 ust. 1a). 

Przedsiębiorca spełniający warunki uzyskania pomocy będzie mógł wnioskować o: 

1) wypłatę świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za czas 

przestoju ekonomicznego, 

2) wypłatę świadczenia na częściowe zrekompensowanie wynagrodzeń pracowników 

z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, 
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3) wypłatę środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników 

należnych od wypłaconych świadczeń, 

4) dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników zatrudnionych u przedsiębiorcy 

w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. 

Świadczenia przysługujące pracownikowi zatrudnionemu u przedsiębiorcy 

spełniającego warunki uzyskania pomocy będą mogły być wypłacane przez okres nie dłuższy 

niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę tych świadczeń 

(art. 6). 

Przewidziana ustawą pomoc dla przedsiębiorców będzie realizowana wyłącznie w latach 

2015–2017. Minister właściwy do spraw pracy – dysponent Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, przeznaczy na ten cel środki w wysokości 500 mln zł, z tego 

250 mnl zł w 2015 r. oraz 250 mln zł w 2016 r. (dodawany art. 30a ust. 1 i 2). 

W myśl art. 30a ust. 3 w celu umożliwienia zastosowania rozwiązań przewidzianych dla 

przedsiębiorców spełniających warunki uzyskania pomocy minister właściwy do spraw pracy 

– dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dokona zmiany 

w projekcie planu finansowego Funduszu lub w planie finansowym Funduszu na 2015 r. 

przez zwiększenie kosztów Funduszu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz 

ochrony miejsc pracy i dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników, do wysokości 

kwoty określonej ustawą, w ciężar pozostałości środków Funduszu z okresów poprzednich 

zapisanych w projekcie planu finansowego Funduszu lub w planie finansowym Funduszu 

jako stan na początek 2015 r. oraz ujmie planowane koszty Funduszu w 2016 r. w projekcie 

planu finansowego Funduszu, stanowiącego załącznik do projektu ustawy budżetowej na 

2016 r., do wysokości maksymalnych limitów wydatków wskazanych w ustawie. 

W przypadku wykorzystania limitu wydatków na 2015 r. przed upływem roku 

budżetowego, limit ten będzie mógł być powiększony, po wyrażeniu zgody przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, do niezbędnej wysokości, wynikającej 

z podpisanych z przedsiębiorcami umów, kosztem limitu na 2016 r., poprzez zmianę planu 

finansowego Funduszu, dokonaną przez ministra właściwego do spraw pracy – dysponenta 

Funduszu, nie później niż do końca roku budżetowego. Środki niewykorzystane w 2015 r. 

powiększą limit wydatków określony na 2016 r. i planowane koszty Funduszu poprzez 

zmianę planu finansowego Funduszu przez ministra właściwego do spraw pracy – dysponenta 
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Funduszu, po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

(art. 30a ust. 4).  

Zgodnie z art. 30a ust. 7 zobowiązania z tytułu umów o wypłatę świadczeń i umów 

o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników zaciągnięte w 2016 r., realizowane 

w okresach wynikających z tych umów, przejdą na kolejny rok i będą finansowane w ramach 

planu finansowego Funduszu na kolejny rok. 

W przypadku konieczności zmiany projektu planu finansowego lub planu finansowego 

Funduszu na 2017 r. minister właściwy do spraw pracy – dysponent Funduszu dokona 

niezbędnej zmiany po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych (art. 30a ust. 8). 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2015 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2014 r. Projekt ustawy 

został wniesiony przez Rząd dnia 16 grudnia 2014 r. (druk sejmowy nr 3009). Był on 

przedmiotem prac sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która na posiedzeniu 

w dniu 18 grudnia 2014 r. wprowadziła do projektu dwie zmiany o charakterze techniczno-

legislacyjnym. Ustawa została uchwalona w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu Komisji 

(druk sejmowy nr 3022). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) Przepis art. 3 ust. 1a (art. 1 pkt 3) modyfikuje na określony czas zakres podmiotowy 

ustawy przewidując, że jej przepisy będą stosowane w latach 2015–2017 do 

przedsiębiorców, którzy doświadczyli spadku obrotów gospodarczych w następstwie 

ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów. Należy zwrócić uwagę, 

że przepisy epizodyczne tj. przepisy, których okres obowiązywania jest wyraźnie 

określony, a zatem ulegają one „skonsumowaniu” po upływie określonego czasu, 

powinny być zamieszczane po przepisach zmieniających, a nie w przepisach 

merytorycznych ustawy. Ponadto technika jaką posłużył się ustawodawca w przypadku 

opiniowanej ustawy będzie skutkować tym, że po 2017 r. w systemie pozostaną 
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przepisy, których nie będzie się stosować. Rozwiązanie takie należy uznać za 

nieprawidłowe z punktu widzenia przejrzystości i komunikatywności systemu 

prawnego. Może ono bowiem wprowadzać w błąd adresatów w zakresie 

przysługujących im uprawnień. 

Wydaje się, że dopuszczalnym rozwiązaniem byłoby pozostawienie w ustawie 

przepisu art. 3 ust. 1a (a także  innych przepisów dotyczących przedsiębiorcy, który 

doświadczył spadku obrotów gospodarczych w związku z czasowym ograniczeniem 

wwozu produktów na terytoria innych krajów) przy jednoczesnym uzupełnieniu ustawy 

o przepis przewidujący utratę ich mocy z dniem z dniem 31 grudnia 2016 r. 

 

2) Przepisy art. 17 i art. 24 (art. 1 pkt 9 i 14) – wątpliwości budzą wytyczne dotyczące 

przepisów upoważniających do wydania rozporządzeń (minister wydając te 

rozporządzenia powinien mieć na uwadze prawidłowość dysponowania środkami 

w związku z potrzebami krajowego rynku pracy oraz zapewnieniem właściwej 

organizacji wypłaty  środków). Obowiązek sformułowania wytycznych dotyczących 

treści rozporządzenia wynika z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Zaproponowane wytyczne ze 

względu na swoją generalność oraz odwoływanie się de facto do celów ustawy trudno 

uznać za wskazówki wyznaczające treść rozporządzenia lub sposób ukształtowania jego 

treści. Istotą aktu wykonawczego, bez względu na to czy ustawodawca o tym 

w delegacji przypomni, jest realizacja celu ustawy. Zaproponowane wytyczne mogą być 

uznane za pozorne, a w następstwie tego upoważnienie do wydania rozporządzenia za 

niekonstytucyjne. Analizowane przepisy upoważniające nakazują ministrowi wziąć pod 

uwagę przy wydawaniu rozporządzenia wytyczne, którymi musiałby się on kierować 

bez względu na to czy zostanie to w upoważnieniu wyraźnie wskazane. 

 

3) W myśl dodawanego do ustawy art. 29a (art. 1 pkt 16) przepisy art. 27–29 nie będą 

miały zastosowania do przedsiębiorcy, który doświadczył spadku obrotów 

gospodarczych w związku z czasowym ograniczeniem wwozu produktów na terytoria 

innych krajów. Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 27, do którego się odsyła, już nie 

obowiązuje (dotyczył on pomocy udzielanej do dnia 30 czerwca 2014 r.), zaś przepisy 

art. 28 i art. 29 nie odnoszą się do przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie jest ich adresatem). 

Wobec tego powstaje pytanie o zasadność dodawania do ustawy art. 29a. Jednocześnie 
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wymaga podkreślenia, że ustawodawca w art. 30a jednoznacznie przesądził, że pomoc 

dla przedsiębiorcy, który doświadczył spadku obrotów gospodarczych w związku 

z czasowym ograniczeniem wwozu produktów na terytoria innych krajów (o którym 

mowa w art. 3 ust. 1a) może być realizowana wyłącznie w latach 2015–2017, w ramach 

określonych ustawowo kwot, a ponadto wyczerpująco określił procedurę postępowania 

w celu zastosowania szczególnych rozwiązań dla tych przedsiębiorców. W związku 

z powyższym przepis art. 29a wydaje się zbędny. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 skreśla się pkt 16; 

 

4) Zgodnie z art. 30a ust. 4 zdanie drugie (art. 1 pkt 18) środki Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych niewykorzystane w 2015 r. mają powiększać limit wydatków 

określony na 2016 r. i planowane koszty poprzez zmianę planu finansowego Funduszu 

przez ministra właściwego do spraw pracy – dysponenta Funduszu, po wyrażeniu zgody 

przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W przepisie tym można 

dostrzec pewną niespójność. Z jednej strony ustawa przesądza bowiem co ma się stać 

z środkami niewykorzystanymi w 2015 r., z drugiej zaś przewiduje konieczność 

wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

W związku z tym powstaje pytanie o konsekwencje braku zgody ministra. Czy w takiej 

sytuacji nie zastosuje się ustawy? Analizowany przepis może sugerować, że to minister 

właściwy do spraw finansów publicznych będzie decydował o tym czy stosuje się 

ustawę czy też nie. Na marginesie należy zauważyć, że analogiczne do analizowanego 

art. 30a ust. 4 przepisy ustawy nowelizowanej tj. art. 27 ust. 4 i art. 29 ust. 3 przewidują 

wyłącznie obowiązek poinformowania ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych o dokonanych zmianach, nie przewidują natomiast uzyskania zgody. 

 

5) Przepis art. 30a ust. 6 (art. 1 pkt 18) stanowi, że umowy o wypłatę świadczeń i umowy 

o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników mogą być zawierane do dnia 

31 grudnia 2016 r., z tym że koszty zobowiązań z tytułu ich zawarcia przechodzące na 

2017 r. mieszczą się w dwuletnim limicie wydatków określonym w ust. 2. W związku 

z tym przepisem powstaje wątpliwość co oznacza sformułowanie „koszty zobowiązań 

z tytułu ich zawarcia mieszczą się w dwuletnim limicie”? Czy oznacza ono, że można 
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uznać powstałe koszty wykraczające poza limit wydatków za mieszczące się w tym 

limicie? Wydaje się, że celem przepisu jest wskazanie, że koszty zobowiązań z tytułu 

zawartych umów ponosi się w ramach limitów wydatków na lata 2015 i 2016. W celu 

jednoznacznego wyrażenia intencji ustawodawcy proponuje się dokonanie wskazanej 

poniżej korekty. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 18, w art. 30a w ust. 6 wyrazy „mieszczą się w dwuletnim limicie wydatków 

określonym w ust. 2” zastępuje się wyrazami „ponosi się w ramach dwuletniego limitu 

wydatków, o którym mowa w ust. 2”; 

 

6) W myśl art. 30a ust. 8 (art. 1 pkt 18) w przypadku konieczności zmiany projektu planu 

finansowego lub planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych na 2017 r. minister właściwy do spraw pracy – dysponent Funduszu 

dokona niezbędnej zmiany po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych.  

Należy zwrócić uwagę, że przepis ten (w pierwszej części) został sformułowany 

w sposób zbyt ogólny. Nie precyzuje bowiem w jakich okolicznościach może nastąpić 

zmiana projektu planu finansowego lub planu finansowego na 2017 r. Wydaje się, 

że przepis powinien odnosić się do zmian będących następstwem zobowiązań 

wynikających z umów o wypłatę świadczeń i dofinansowanie kosztów szkolenia 

zaciągniętych w 2016 r., o których mowa w ust. 7. Jeśli taka jest intencja ustawodawcy 

należałoby analizowany przepis doprecyzować. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 18, w art. 30a w ust. 8 po wyrazach „na 2017 r.” dodaje się wyrazy „, będącej 

następstwem zobowiązań, o których mowa w ust. 7,”; 

 W odniesieniu do analizowanego przepisu aktualne pozostają uwagi sformułowane 

w pkt 4 niniejszej opinii dotyczące obowiązku uzyskania zgody ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych, w szczególności w kontekście ewentualnych konsekwencji 

braku zgody ministra w sytuacji, gdy zmiana planu finansowego Funduszu będzie konieczna. 
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7) Art. 30b (art. 1 pkt 18) przewiduje, że dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy samorządu 

województwa środki Funduszu na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających 

z ustawy na podstawie zapotrzebowania złożonego przez marszałka województwa. 

Przepis ten jak się wydaje jest powtórzeniem art. 10 (wprowadzenie do wyliczenia) 

(art. 1 pkt 7). Analiza art. 30b i art. 10 prowadzi do wniosku, że być może celem 

przepisu art. 30b jest umożliwienie przekazywania środków na dofinansowanie kosztów 

szkolenia w przypadku przedsiębiorców, o których mowa w art. 3 ust. 1a (art. 1 pkt 2a, 

art. 1 pkt 1 lit. b), ponieważ art. 10 tego nie obejmuje. Jednak w myśl art. 19 ust. 2a 

zapotrzebowanie na środki na szkolenia składa dysponentowi starosta (a nie marszałek 

województwa). W związku z powyższym należałoby wyjaśnić jaki jest cel tego 

przepisu. Być może normatywny charakter ma wyłącznie ta część przepisu, która 

przewiduje, że środki mają być przekazane na wyodrębniony rachunek. Jednak w takim 

przypadku powstaje pytanie dlaczego w sytuacji, gdy z zapotrzebowaniem występuje 

starosta ma to być rachunek samorządu województwa? Środki na szkolenia przekazuje 

przedsiębiorcy starosta (art. 19 ust. 3). Kwestia ta wymaga wyjaśnienia. 

 

8) Zgodnie z art. 2 ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lutego 2015 r. W związku z tym 

powstaje wątpliwość, czy przyjęta w ustawie vacatio legis jest wystarczająca, aby uznać 

iż jest ona zgodna z zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). 

Standardy demokratycznego państwa prawnego spełnia wyłącznie odpowiednia vacatio 

legis. Jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 lipca 2013 r. 

(sygn. akt Kp 1/13) odpowiednia vacatio legis musi uwzględniać w szczególności 

wynikający z art. 122 ust. 2 Konstytucji termin podjęcia przez Prezydenta decyzji co do 

podpisania ustawy (21 dni). Określenie dnia wejścia w życie aktu normatywnego 

z pominięciem tego terminu stanowi, w ocenie Trybunału, wystarczającą przesłankę 

stwierdzenia, że w analizowanej sprawie naruszono nakaz zachowania odpowiedniej 

vacatio legis. Dodatkowo trzeba pamiętać, iż ustawa powinna wchodzić w życie 

w takim terminie, aby adresaci mieli czas na zapoznanie się z nowymi przepisami 

i dostosowanie swoich działań do nowych reguł wyznaczonych przez prawodawcę. 

Oznacza to, iż vacatio legis powinna gwarantować, iż adresaci nie będą zaskoczeni 

nowymi przepisami. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 
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i niektórych innych aktów prawnych rzeczywisty okres dostosowawczy powinien 

wynosić co najmniej 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Uwzględniając powyższe, 

należałoby rozważyć zastąpienie wskazanego kalendarzowo dnia wejścia w życie 

ustawy, formułą przewidującą, iż ustawa wejdzie w życie po upływie terminu 

wskazanego w przepisie o wejściu w życie.  

Propozycja poprawki: 

w art. 2 wyrazy „z dniem 1 lutego 2015 r.” zastępuje się wyrazami „po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia”. 

 

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Starszy legislator 

 


