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Stanowisko Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o uprawnieniach do mienia 

byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych 

 

Poselski projekt ustawy o uprawnieniach do mienia byłego Funduszu Wczasów 
Pracowniczych („Projekt”) ma na celu uregulowanie uprawnień do mienia byłego Funduszu 
Wczasów Pracowniczych („FWP”), zlikwidowanego mocą art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 
1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 82, poz. 518, z późn. zm.). Konieczność uregulowania tej kwestii w drodze 
ustawowej jest następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 1998 r., 
sygn. K 34/97, w którym Trybunał stwierdził, iż art. 7 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 9 maja  
1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 
regulujące sposób zagospodarowania mienia byłego FWP, naruszają art. 2 Konstytucji RP, 
gdyż stanowią „arbitralne i rażąco niesprawiedliwe zadysponowanie majątkiem znoszonego 
FWP na rzecz tylko jednej organizacji związkowej, nakazując niezgodną z zasadami 
sprawiedliwości społecznej dystrybucję tego majątku na korzyść wyłącznie tej organizacji”. 
Wymienione przepisy utraciły moc obowiązującą z dniem 12 stycznia 1999 r., zgodnie  
z obwieszczeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 grudnia 1998 r.  
(Dz. U. z 1999 r. Nr 1, poz. 6).  

W Projekcie proponuje się, aby z dniem wejścia w życie ustawy, „Fundusz Wczasów 
Pracowniczych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („FWP” Sp. z o.o.) nabyła z mocy 
prawa własność mienia b. FWP (art. 4 ust. 1 Projektu) oraz aby uprawnienia do nabycia ww. 
mienia na współwłasność łączną przez reprezentatywne organizacje związkowe uległy 
przekształceniu we współwłasność łączną udziałów „FWP” Sp. z o.o. – pokrytych aportem  
w postaci przedsiębiorstwa b. FWP (art. 4 ust. 1 pkt 2 Projektu). Powyższe uprawnienie, 
zgodnie z art. 3 Projektu, będzie przysługiwać reprezentatywnej organizacji związkowej: 

1) od dnia zniesienia osobowości prawnej byłego FWP – w przypadku ogólnokrajowego 
związku zawodowego, ogólnokrajowego zrzeszenia związków zawodowych  
w rozumieniu art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), oraz  

2) od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw 
Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego  
(Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) – w przypadku innych reprezentatywnych 
organizacji związków zawodowych, niż powyżej wymienione, tj. w przypadku: 
ogólnokrajowego związku zawodowego, ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) 
związków zawodowych i ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji), 
utworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy i spełniających przesłanki określone  
w art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw  
Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.  

W związku z podniesionym w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego brakiem 
określenia podmiotu lub podmiotów, którym w związku ze zniesieniem osobowości prawnej 
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FWP, przysługują uprawnienia do majątku tego podmiotu oraz w związku z uznaniem za 
niezgodne z Konstytucją RP przyznanie takich uprawnień tylko jednej organizacji 
związkowej, poselski projekt przyznaje uprawnienia do nabycia majątku b. FWP 
reprezentatywnym ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych oraz przewiduje 
zaspokojenie związanych z tym uprawnieniem roszczeń przez ich przekształcenie we 
współwłasność udziałów objętych przez OPZZ w zamian za wniesienie przedsiębiorstwa  
b. FWP do FWP SP. z o.o.  

W art. 5 Projektu uregulowano kwestie: zarządu udziałami spółki sprawowanego przez 
reprezentatywne organizacje związkowe, ponoszonych przez nie wydatków i ciężarów oraz 
osiąganych pożytków. W art. 6 Projektu przewiduje się obowiązek zniesienia w drodze 
porozumienia zawartego przez reprezentatywne organizacje związkowe - w terminie 30 dni 
od dnia wejścia w życie ustawy - współwłasności udziałów w „FWP” Sp. z o.o. oraz 
dokonania podziału udziałów w spółce między reprezentatywne organizacje związkowe. 
Przewiduje się również, że w przypadku nie zniesienia współwłasności udziałów we 
wskazanym terminie, „FWP” Sp. z o.o. ulegnie rozwiązaniu w trybie likwidacji na zasadach 
ogólnych, określonych w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 
handlowych. 

Z uwagi na wskazanie organizacji związkowych, jako podmiotów uprawnionych do 
sukcesji po zniesionym FWP, w projekcie poselskim przesądzono, że Skarbowi Państwa nie 
przysługuje prawo do mienia byłego FWP, jak również prawo do udziałów w „FWP”  
Sp. z o.o. oraz że Skarb Państwa nie odpowiada za jakiekolwiek roszczenia związane  
z mieniem b. FWP oraz nie odpowiada za jakiekolwiek roszczenia związane z udziałami  
w „FWP” Sp. z o.o.  

Warto jednocześnie zauważyć, że po wydaniu powołanego wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego sprawa mienia pozostałego po byłym FWP wciąż zalicza się do kwestii 
kontrowersyjnych i niejednoznacznych, w szczególności ze względu na brak od ponad 14 lat 
przepisów określających normatywnie sukcesję w odniesieniu do majątku osoby prawnej, 
która utraciła swój byt prawny w wyniku przesądzenia ustawodawcy. 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że utworzony w drodze ustawy były FWP nie 
może być traktowany jako państwowa osoba prawna, co jednoznacznie potwierdził  
w swoich wyrokach Sąd Najwyższy (por. wyrok z dnia 30 września 2009 r., sygn. IV CSK 
237/09, OSNC-ZD 2010/4/99, oraz wyrok z dnia 13 lutego 2009 r., sygn. II CSK 464/08, OSP 
2010/2/17). FWP został powołany do życia ustawą z dnia 4 lutego 1949 r. o Funduszu 
Wczasów Pracowniczych Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce (Dz. U. Nr 9, 
poz. 48, z późn. zm.), jako osoba prawa publicznego, przy czym już w jego ówczesnej nazwie 
„Fundusz Wczasów Pracowniczych Komisji Centralnej Związków Zawodowych” 
zaznaczono, że jest to jednostka organizacyjna związków zawodowych. W tym miejscu 
należy podkreślić, że kategoria „osoba prawa publicznego” nie może być utożsamiana  
z państwową osobą prawną, gdyż obejmuje swoim zakresem pojęciowym także jednostki 
samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz inne podmioty realizujące cele 
publiczne, takie jak związki zawodowe czy inne organizacje publiczne. Na pozapaństwowe 
pochodzenie majątku FWP w sposób zasadniczy wskazuje przepis przejściowy art. 14 ust. 1 
ustawy z 1949 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych Komisji Centralnej Związków 
Zawodowych w Polsce, stanowiący, iż: „Wszelkie władze, urzędy, instytucje oraz 
przedsiębiorstwa państwowe i samorządowe, jak również spółdzielnie, instytucje społeczne, 



str. 3 

 

organizacje gospodarcze i związki zawodowe, mające w swojej administracji domy 
wypoczynkowe i wszelkie urządzenia wczasowe, objęte ogólną akcją wczasów pracowniczych 
i korzystające z dotacji FWP lub innych dotacji ze środków publicznych, przekażą 
Funduszowi nieodpłatnie w zarząd i użytkowanie administrowane przez siebie domy i inne 
urządzenia wczasowe wraz z całym ich inwentarzem”. 

Brak jest również podstaw do zaliczania FWP do państwowych osób prawnych na 
gruncie ustawy z dnia 21 kwietnia 1988 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych (Dz. U.  
Nr 11, poz. 84, z późn. zm.). Ustawa ta zaliczyła FWP do grona jednostek gospodarki 
uspołecznionej („j.g.u.”) nie nadając jednakże temu podmiotowi przymiotu państwowej osoby 
prawnej. Zgodnie z art. 1 i 2 powołanej ustawy, FWP był uznany za samodzielną jednostkę 
organizacyjną ogólnokrajowej organizacji związkowej. Taka sytuacja utrzymała się po 
zmianach systemowych dokonanych po 1990 r. i wyeliminowaniu z porządku prawnego 
szczególnej kategorii j.g.u. FWP tracąc przymiot j.g.u. pozostał nadal jednostką organizacyjną 
ogólnokrajowej organizacji związkowej. Z powyższego wynika, że art. 34 k.c. nie może 
stanowić podstawy do przyjęcia, iż w zmienionych warunkach ustrojowych za sukcesora 
mienia zniesionego FWP należy uznać Skarb Państwa. Powyższy pogląd jest w pełni zgodny 
z powołanym wyżej orzecznictwem Sądu Najwyższego. 

Poselska inicjatywa legislacyjna dotycząca uprawnień mienia byłego Funduszu Wczasów 
Pracowniczych zasługuje na poparcie, bowiem wprost zmierza do usunięcia stanu naruszenia 
norm art. 2 Konstytucji przez przepisy art. 7 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 9 maja 1997 r.  
o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz 
zawiera rozstrzygnięcia pozwalające na realne w praktyce rozwiązanie kwestii zaniedbania 
legislacyjnego w zakresie ustawowego uregulowania kwestii majątku pozostałego po 
Funduszu Wczasów Pracowniczych, na co w swoich w przywołanych wyżej wyrokach 
zwracał uwagę Sąd Najwyższy (por. wyrok z dnia 30 września 2009 r., sygn. IV CSK 237/09 
oraz wyrok z dnia 13 lutego 2009 r., sygn. II CSK 464/08), a także Trybunał Konstytucyjny  
w wyroku z dnia 3 czerwca 1998 r., sygn. K 34/97. 

W sytuacji w której uprawnienie do nabycia na współwłasność łączną mienia byłego 
FWP z mocy prawa przekształca się we współwłasność łączną udziałów „FWP” Sp. z o.o. – 
pokrytych aportem w postaci przedsiębiorstwa b. FWP, z jednoczesnym skutkiem nabycia 
mienia przez powyższą spółkę, nie doznają uszczerbku roszczenia osób trzecich oraz toczące 
się postępowania, bo strona podmiotowa dotychczasowego dłużnika lub pozwanego nie ulega 
zmianie w przypadku roszczeń i postępowań, w których dłużnikiem lub pozwanym jest FWP 
Sp. z o.o. Jeśli roszczenia były kierowane do OPZZ lub postępowania toczą się z udziałem tej 
organizacji to sytuacja wierzyciela lub powoda też nie ulega pogorszeniu. 

Rząd generalnie popiera kierunek przyjęty dla rozstrzygnięcia omawianego problemu na 
poziomie ustawowym, w szczególności uznając, że przesądzenie o uprawnieniach do mienia 
b.FWP i realizacja tych uprawnień przez nabycie udziałów istniejącej FWP Sp. z o.o. jest 
zgodne z wytycznymi zawartymi w cytowanym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego oraz 
wydaje się realne do wykonania w istniejącym obecnie stanie prawnym i faktycznym. 

Rząd zwraca jednocześnie uwagę, że ustawodawca, przygotowując projektowaną 
regulację, aby pozostawać w zgodzie z konstytucyjną zasadą przyzwoitej legislacji musi mieć 
na względzie, że utworzenie FWP nastąpiło na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1949 r.  
o Funduszu Wczasów Pracowniczych Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce. 
Na mocy tej ustawy jednostka ta posiadała status publicznej osoby prawnej. Na majątek FWP 
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składały się m.in. środki finansowe pochodzące z dopłat Skarbu Państwa, dochody z majątku 
własnego oraz z majątku Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych przekazanego tej 
jednostce w zarząd i użytkowanie. Zasadnicze znaczenie dla powstania majątku FWP miał 
przepis przejściowy (art. 14 ust. 1), wg którego wszelkie jednostki organizacyjne i instytucje 
państwowe, samorządowe i In. (w tym przedsiębiorstwa i związki zawodowe), mające  
w swojej administracji domy wypoczynkowe i wszelkie urządzenia wczasowe, objęte ogólną 
akcją wczasów pracowniczych i korzystające z dotacji FWP lub innych dotacji ze środków 
publicznych, miały przekazać Funduszowi nieodpłatnie w zarząd i użytkowanie 
administrowane przez siebie domy i inne urządzenia wczasowe wraz z całym ich 
inwentarzem. Ustawa z dnia 21 kwietnia 1988 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych, 
zachowując osobowość prawną Funduszu, przekształciła go w jednostkę organizacyjną 
ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej1. 

W ocenie Rządu konstrukcja zaproponowana w Projekcie ma jednocześnie ten walor, że 
pozwala na zaspokojenie tych uprawnień do mienia byłego FWP w formule umożliwiającej 
niezakłócone przeznaczanie majątku zniesionego FWP do zaspokajania, w sposób 
zorganizowany, potrzeb pracowników zrzeszonych w organizacjach związków zawodowych 
oraz pracownikom niezrzeszonym w żadnym związku zawodowym, co zapewnia możliwość 
korzystania przez nich z mienia byłego FWP na takich samych zasadach, jak pracownikom 
zrzeszonym w tych organizacjach związkowych, po których stronie ustawa kształtuje 
uprawnienia do udziału we współwłasności mienia byłego FWP. 

Rząd zwraca również uwagę na potrzebę rozważenia w dalszych pracach legislacyjnych 
w szczególności następujących zagadnień: 

1) w celu uniknięcia wątpliwości mogących się pojawić przy stosowaniu ustawy warto 
uściślić kluczowe dla konstrukcji Projektu pojęcie „współwłasności łącznej”, które pojawia 
się w art. 3 ust. 1 (co do mienia byłego FWP) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 Projektu (co do 
udziałów „FWP” Sp. z o.o.) oraz przesądzenie co do zasad reżimu współwłasności łącznej 
jaki ma być stosowany do danej kategorii współwłasności łącznej uregulowanej  
w Projekcie – czy jest to współwłasność, o której mowa w art. 196 § 2 ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), czy określona 
w art. 184 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, 
poz. 1037, z późn. zm.); 

2) doprecyzowanie momentu, jaki będzie miarodajny dla nabycia własności mienia byłego 
FWP przez „FWP” Sp. z o.o., w celu precyzyjnego ustalenia mienia, które przejdzie na tę 
spółkę z dniem wejścia w życie ustawy. Wydaje się, iż za najbardziej właściwy powinien 
zostać uznany stan posiadania tego mienia z chwili wejścia w życie ustawy, gdyż  
w wypadku pozostawienia propozycji z art. 4 ust. 1 pkt 1 Projektu w obecnym brzmieniu, 
nie można wykluczyć ryzyka zgłoszenia roszczeń przez działających w dobrej wierze 
nabywców składników tego mienia, będących przedmiotem obrotu po dacie wniesienia 
aportem przedsiębiorstwa byłego FWP do przedmiotowej spółki;  

3) uzupełnienie Projektu w zakresie dotyczącym rozwiązań dotyczących zasad podziału 
(i) udziałów „FWP” Sp. z o.o. w przypadku braku osiągnięcia porozumienia pomiędzy 

 
1 Szerzej na ten temat - Informacja o wynikach kontroli zarządzania majątkiem byłego Funduszu Wczasów 
Pracowniczych, Najwyższa Izba Kontroli, 2004 r., nr ewid. 171/2004/S04001/KGP. 
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reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, które rzutują na sposób podziału majątku 
tej spółki w przypadku jej likwidacji lub (ii) podziału majątku „FWP” Sp. z o.o. w razie jej 
rozwiązania, bez zniesienia współwłasności łącznej udziałów „FWP” Sp. z o.o. pokrytych 
aportem w postaci przedsiębiorstwa byłego FWP; 

4) dodanie do Projektu postanowień, z których będzie wynikało kto będzie upoważniony  
i będzie posiadał legitymację do (i) zwołania zgromadzenia wspólników, gdy zarząd 
„FWP” Sp. z o.o. z różnych względów nie wykona tego obowiązku; (ii) wystąpienia do 
sądu o ustanowienie likwidatorów, gdy reprezentatywne organizacje związkowe nie dojdą 
do porozumienia w sprawie zniesienia współwłasności łącznej udziałów „FWP” Sp. z o.o. 
pokrytych aportem w postaci przedsiębiorstwa byłego FWP; 

5) ewentualne wydłużenie terminów na dokonanie niektórych czynności przez (i) organy 
„FWP” Sp. z o.o., w szczególności w art. 4 ust. 2 i 4 Projektu, oraz (ii) reprezentatywne 
organizacje związkowe, koniecznych do zniesienia współwłasności łącznej udziałów 
„FWP” Sp. z o.o. Obecnie przewidziane w Projekcie terminy są bardzo krótkie, a ich 
dotrzymanie może w praktyce okazać się niemożliwe; 

6) odpowiednie wydłużenie okresu vacatio legis, gdyż przewidziany w Projekcie 14 – dniowy 
termin wejścia w życie ustawy może okazać się niewystarczający, biorąc pod uwagę skutki 
prawne, jakie Projekt wywoła w stosunku do jego adresatów; 

7) uzupełnienie i doprecyzowanie uzasadnienia do Projektu, co umożliwi zapoznanie się  
z bliższymi motywami zaproponowanych w nim rozstrzygnięć o takie elementy jak: 

 wyniki analizy obecnej sytuacji prawnej i faktycznej „FWP” Sp. z o.o., która jest 
jednym z adresatów Projektu, w szczególności akt rejestrowych tej spółki, w tym 
aktualnego stanu osobowego wspólników, jak również jej aktualnego i przeszłego stanu 
majątkowego, wysokości kapitału zakładowego, sposobu jego pokrycia, liczby i osób 
wspólników, w tym podmiotów faktycznie sprawujących nad nią kontrolę, 

 wskazanie motywów, jakimi się kierowano przy przyjęciu rozwiązania z art. 4 ust. 1  
pkt 3 oraz art. 4 ust. 2 zdanie pierwsze Projektu, w zakresie dotyczącym wykreślenia 
z urzędu danych podmiotów ujawnionych w księdze udziałów, jako wspólnicy „FWP” 
Spółka z o.o., którzy objęli lub nabyli udziały w „FWP” Sp. z o.o.,  

 wyjaśnienie kryteriów motywów, którymi kierowali się autorzy projektu, proponując 
zwolnienie reprezentatywnych organizacji związkowych, które nabyły współwłasność 
udziałów „FWP” Sp. z o.o. na zasadach określonych w Projekcie, od wszelkich opłat 
sądowych i administracyjnych w przypadku podejmowania jakichkolwiek czynności 
przez te organizacje w postępowaniach sądowych lub w postępowaniach przed 
organami administracji publicznej w celu realizacji określonych w ustawie uprawnień 
lub roszczeń. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Rząd rekomenduje prowadzenie dalszych prac 
legislacyjnych nad poselskim projektem ustawy. 
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