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Stanowisko Rządu 
 do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych 

w razie niewypłacalności pracodawcy (druk sejmowy nr 2152) 
 
 

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272), zwana dalej „ustawą”, ma na celu 
zapewnienie wypłat zaległych należności przysługujących pracownikom z tytułu świadczenia 
pracy w przypadku niewypłacalności pracodawcy i stanowi realizację dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2002/74/WE z dnia 23 września 2002 r. zmieniającej dyrektywę Rady 
80/987/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących 
ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (Dz. Urz. WE L 270 
z 08.10.2002, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t.4, str. 261) 
zastąpionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 
2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (Dz. Urz. 
UE L 283 z 28.10.2008, s. 36). 

Obecnie obowiązujący art. 3 ustawy określa moment wystąpienia niewypłacalności 
pracodawcy. Zgodnie z senackim projektem ustawy przepis ten zostanie rozszerzony o nową 
sytuację, tj. wydanie przez sąd upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego 
i naprawczego, postanowienia o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego.  
Należy przy tym zauważyć, że definicja niewypłacalności zawarta w ustawie o ochronie 
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy służy do określenia daty, 
od której liczą się okresy, za które z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
wypłacane są pracownikom niewypłacalnego pracodawcy świadczenia, oraz terminu, 
w którym należy zwrócić się do marszałka województwa z wnioskiem o wypłatę tych 
świadczeń. Projektowana ustawa określa powyższe terminy w art. 1 pkt 2, w projektowanej 
zmianie art. 3 ust. 2 ustawy zmienianej, oraz w art. 3 projektu ustawy. 

Rząd pozytywnie ocenia przedłożony senacki projekt ustawy o zmianie ustawy 
zawierający propozycję nowelizacji art. 3 ust. 1 ustawy, poprzez wprowadzenie 
w dodawanym pkt 6 nowej przesłanki dla zastosowania przepisów ustawy w przypadku 
niewypłacalności pracodawcy, polegającej na wszczęciu wtórnego postępowania 
upadłościowego.  
Konsekwencją projektowanego przepisu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy jest zmiana brzmienia ust 2, 
w którym doprecyzowano, że datą niewypłacalności określonej w art. 3 ust 1 pkt 6 ustawy jest 
m.in. data wydania postanowienia o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 6. 
Z datą tą związane są okresy, o których mowa w art. 12 ust. 3–5 ustawy, tj. okresy, za które 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłaca pracownikom oraz byłym 
pracownikom niewypłacalnego pracodawcy świadczenia. 

Wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego następuje zazwyczaj po kilku 
miesiącach od daty ogłoszenia upadłości przez sąd zagraniczny i powstania niewypłacalności 
pracodawcy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, co w konsekwencji, w aktualnie 
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obowiązującym stanie prawnym, prowadzi do odmowy wypłaty świadczeń dla pracowników 
upadłego podmiotu ze względu na przekroczenie okresów referencyjnych, o których mowa 
w art. 12 ust. 3–5 ustawy. 

W uzasadnieniu projektu, w ocenie obowiązującego stanu prawnego podkreślono, 
że w świetle dotychczasowych przepisów dotyczących ochrony roszczeń pracowniczych, 
postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego nie jest przesłanką 
niewypłacalności. Dodatkowo wskazano na art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy, który za podstawę 
niewypłacalności przyjmuje wydanie, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE 
L 160 z 30.06.2000, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.19, t. 1, 
str. 191), orzeczenia o ogłoszeniu upadłości mającego skutki ograniczone do majątku 
dłużnika znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie wobec 
przedsiębiorcy zagranicznego, a nie polskiego, przy czym spółka Christianopol Sp. z o.o., 
której przypadek opisuje się w uzasadnieniu projektu, jest przedsiębiorcą polskim. 
W związku z powyższym, nie ulega wątpliwości, że regulacja w zakresie gwarantowanych 
praw pracowniczych powinna być jednoznaczna tak, aby zapewnić szybkość i tym samym 
efektywność pomocy udzielanej pracownikom pozbawionym środków do życia w związku 
z niewypłacalnością pracodawcy. 

Tymczasem, stosowanie obowiązującego art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy budzi poważne 
wątpliwości interpretacyjne. Nie jest wykluczone, że na skutek wszczęcia sporu sądowego, 
w przypadku opisywanym w uzasadnieniu senackiego projektu ustawy, sąd dokonałby 
wykładni tego artykułu, która oznaczałaby, że dla pracodawcy polskiego, wobec którego 
wszczęto we Francji postępowanie upadłościowe na podstawie art. 3 ust. 1 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, 
zachodzą lub nie zachodzą przesłanki niewypłacalności w rozumieniu ustawy w sytuacji 
wszczęcia postępowania wtórnego na mocy art. 3 ust. 2  wymienionego rozporządzenia Rady.  
Stosownie do art. 3 ust. 1  rozporządzenia Rady (WE) nr 1364/2000, o jurysdykcji krajowej 
dla wszczęcia postępowania decyduje „główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika” 
w tym wypadku – siedziba władz statutowych dłużnika – we Francji. 
Fakt, że dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 
2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (Dz. Urz. 
UE L 283 z 28.10.2008, s. 36), określając w art. 2 ust. 1 niewypłacalność pracodawcy, objęła 
tą definicją zarówno wszczęcie postępowania głównego, jak i wtórnego, oznacza, 
że wszczęcie postępowania wtórnego w Polsce powinno stanowić źródło powstania roszczeń 
gwarancyjnych wobec pracowników, a implementujące dyrektywę przepisy ustawy powinny 
ten fakt uwzględniać w taki sposób, aby umożliwić pełną realizację założonego celu, 
niezależnie od tego, czy postępowanie wtórne dotyczy spółki inkorporowanej w Polsce, czy 
też w innym państwie Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii). Wobec faktu, że w art. 6 ust. 1 
pkt 3 ustawy używa się pojęcia „przedsiębiorca zagraniczny”, Rząd pozytywnie ocenia 
projekt zmiany art. 3 ustawy polegającej na przyjęciu stanu niewypłacalności upadłego, 
w rozumieniu ustawy, także w przypadku wszczęcia postępowania wtórnego wobec 
przedsiębiorcy inkorporowanego w Polsce, wobec którego ogłoszono upadłość na mocy art. 3 
ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 poza granicami Polski. 

Dodatkowo należy wskazać, że uzasadnienie do senackiego projektu ustawy 
nie przedstawia wyjaśnienia zasadności rozwiązania zawartego w art. 2 projektu ustawy, to 
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jest do objęcia działaniem ustawy roszczeń powstałych od dnia 1 stycznia 2013 r., a więc 
retroakcji. Zakładając jednak brak możliwości przeprowadzenia korzystnej dla beneficjentów 
systemu gwarancji roszczeń pracowniczych wykładni ustawy, odpowiadającej założeniom 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 2008 
r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (Dz. Urz. L 
283 z 28.10.2008, s. 36), proponowane rozwiązanie należy ocenić pozytywnie jako 
spełniające wymogi konstytucyjności, do której odwołuje się w swym orzecznictwie Trybunał 
Konstytucyjny. Senacki projekt ustawy nie tylko nie pogarsza sytuacji pracowników 
niewypłacalnych przedsiębiorców, ale zapewnia pełną zgodność norm prawa wewnętrznego 
z prawem Unii Europejskiej i tym samym usuwa zagrożenia ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa na mocy art. 4171 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.  poz. 121). Wobec powyższego Rząd pozytywnie 
ocenia proponowane rozwiązanie jako nienaruszające zasad demokratycznego państwa prawa. 

Zdaniem Rządu, opiniowany projekt jest niewątpliwie korzystny z punktu widzenia 
sprawności i efektywności obrotu gospodarczego, jest również  korzystny dla jego adresatów 
– pracowników, którzy ze względu na lukę w prawie nie mogą skorzystać z przysługujących 
im na podstawie ustawy środków ochrony roszczeń przed niewypłacalnością pracodawcy.  

Projektowana zmiana prawa nie wpłynie znacząco na aktualny stan ekonomiczny 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a wypłata dodatkowych świadczeń 
nie zagrozi jego płynności ani nie wpłynie na bezpieczeństwo finansowe państwa. W okresie 
ostatnich lat wskazany w uzasadnieniu senackiego projektu przypadek ma charakter 
jednostkowy, jednak nie można wykluczyć wystąpienia takich przypadków w przyszłości. 

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych w kwestii biegu 
terminu wskazanego m.in. dla syndyka do złożenia wykazów zbiorczych niezaspokojonych 
roszczeń pracowniczych celowym stało się wprowadzenie regulacji zawartej w art. 3 
opiniowanego projektu. 

Mając na uwadze, że nowelizacja dotyczy gwarantowanych roszczeń pracowniczych, 
należy także uznać, w świetle wskazanych wyżej uwag i uzasadnienia projektu, że rezygnacja 
z vacatio legis przewidziana w art. 4 projektu ustawy jest uzasadniona.  
W odniesieniu do art. 4 projektu ustawy podkreślono, z powołaniem się na orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego, że rezygnacja z vacatio legis wynika z pilnej potrzeby 
wykorzystania rozwiązań określonych w nowelizowanej ustawie, co ma zapewnić pełną 
ochronę adresata normy prawnej. 

W ocenie Rządu koniecznym stało się uregulowanie w projektowanych zmianach 
ustawy, aby zmiany weszły w życie z dniem ogłoszenia, jak również wprowadzenie przepisu 
przejściowego w tym zakresie, co nie stanowi naruszenia zasad demokratycznego państwa 
prawnego (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych – Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.). 
Ocena, czy w konkretnym wypadku długość okresu vacatio legis jest odpowiednia, jest 
uzależniona od całokształtu okoliczności, w szczególności zaś od przedmiotu i treści 
unormowań przewidzianych w nowych przepisach, w tym od tego, jak dalece różnią się one 
od unormowań dotychczasowych.  

Fakt, czy vacatio legis jest odpowiednie należy oceniać w konkretnej sytuacji, 
z uwzględnieniem nie tylko przedmiotu i treści nowej ustawy, lecz także kręgu podmiotów 
prawa, których normy ustawy dotyczą. 
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Tak rozumiana i proponowana zmiana zapewni pełną ochronę adresata normy prawnej przed 
pogorszeniem jego sytuacji prawnej, która nastąpiłaby w sytuacji braku projektowanych 
przepisów ustawy, a także nie utrudni zapoznania się z nowym prawem (por. orzeczenie TK 
z dnia 11 września 1995 r., sygn. akt P 1/95, OTK 1995 r., cz. II, poz. 26, oraz wyroki z dnia 
25 marca 2003 r., sygn. akt U 10/01, OTK ZU nr 3/A/2003, poz. 23 i z dnia 16 czerwca 
1999 r., sygn. akt P 4/98). 

Reasumując, Rząd wyraża pozytywną opinię odnośnie do przedstawionego senackiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy. Proponowane zmiany legislacyjne zwiększą dostępność 
pomocy dla pracowników polskiego przedsiębiorcy, którego upadłość ogłosił sąd zagraniczny 
wobec uznania, iż poza granicami Polski znajduje się główny ośrodek działalności firmy 
(faktyczny zarząd). 
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