
  
 Warszawa, 14 września 2015 r. 

SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów 
               DKRM-140-146(5)/15 
                

 

  
 Pani  
 Małgorzata Kidawa-Błońska 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
  
              Szanowna Pani Marszałek, 
 

przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego 
projektu ustawy:  

- o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (druk nr 3465). 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

                                                    Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Ewa Kopacz 
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Stanowisko Rządu  

wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy  

(druk nr 3465) 

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy wprowadza zmianę polegającą na dodaniu nowego art. 60e do ustawy z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 149 i 357). Proponowana zmiana wprowadza nowy instrument rynku pracy, polegający 

na refundacji pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 

społeczne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych przez urząd pracy 

bezrobotnych do 30 roku życia. Refundacja kosztów pracy z tytułu zatrudnienia osoby młodej 

miałaby obowiązywać przez pierwsze 12 miesięcy, po których pracodawca byłby 

zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracownika przez kolejne 12 miesięcy. 

Celem projektodawców jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania bezrobotnych 

osób młodych przez gwarantowanie refundacji części kosztów pracy do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 

należnymi od pracodawcy. Jednocześnie, w założeniu instrument ten powinien spowodować 

zmniejszenie liczby pozapracowniczych form zatrudnienia i ułatwić możliwość zatrudnienia 

w  ramach umów o pracę, również na czas nieokreślony. 

W uzasadnieniu projektu przedstawiono w sposób uporządkowany dane dotyczące 

sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz wskazano, że mimo niewielkiej poprawy 

w zakresie aktywności zawodowej ludzi młodych i niższego poziomu stopy bezrobocia, nadal 

co szósty zarejestrowany bezrobotny to osoba, która nie ukończyła 25 roku życia. Prognozy 

demograficzne wyraźnie wskazują, że w najbliższych latach, jak i w dalszej perspektywie 

czasowej, nastąpi zmiana struktury wiekowej ludności. Niski poziom dzietności 

i towarzyszący mu proces wydłużania się życia będą powodować starzenie się społeczeństwa 

i zmniejszanie podaży siły roboczej, nawet mimo podniesienia wieku emerytalnego. Tym 

samym notować będziemy wzrost obciążenia demograficznego. Zmiany te, obok sytuacji 

gospodarczej, będą miały istotny wpływ na sytuację ludzi młodych na rynku pracy. Mając  

na uwadze powyższe, jak i to, że młodzież jest najbardziej elastyczną, reagującą na zmiany  
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na rynku pracy grupą, do niej powinny być kierowane działania zmierzające do podniesienia 

ich aktywności zawodowej. 

Zdaniem Rządu należy podzielić w tym zakresie stanowisko projektodawcy.  

Ułatwienie młodym ludziom znalezienia zatrudnienia, szczególnie w pierwszym okresie 

po opuszczeniu systemu edukacji, stanowi jedno z wyzwań, przed którymi stoją instytucje 

rynku pracy. Często bowiem brak doświadczenia stanowi barierę, która w sposób zasadniczy 

hamuje rozpoczęcie życia zawodowego. Wprowadzenie nowego instrumentu zbieżne jest 

z Zaleceniem Rady Unii Europejskiej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 

Gwarancji dla młodzieży (2013/C 120/01) postulującym zapewnienie wszystkim młodym 

ludziom w wieku do 25 roku życia, którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą 

w kształceniu lub szkoleniu, dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, 

przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej 

lub zakończenia kształcenia formalnego.  

Wprowadzenie możliwości uzyskania przez pracodawców refundacji części kosztów 

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne spowoduje, że będą oni bardziej skłonni 

do zatrudnienia osób młodych nawet w sytuacji braku lub niewystarczającego doświadczenia 

zawodowego tych osób. Tym samym osoby młode podejmując zatrudnienie będą mogły 

nabyć w trakcie jego trwania odpowiednie doświadczenie zawodowe, które w przyszłości 

zaowocuje większymi możliwościami samodzielnego uzyskania pracy, już bez konieczności 

subsydiowania zatrudnienia ze środków publicznych.  

Projektodawca wyliczając skutki finansowe przyjął, że płaca minimalna w roku 2016 

wzrośnie do 1800 zł, tymczasem zgodnie z stanowiskiem rządowym przedstawionym  

na Trójstronnej Komisji ds. Gospodarczych – minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku 

wzrośnie do 1850 zł. Ponadto, w wyliczeniach wysokości płacy minimalnej w 2017 r., 

projektodawca powinien uwzględnić oficjalne prognozy wzrostu gospodarczego oraz inflacji 

zawarte w Założeniach do projektu budżetu państwa na 2016 r.    

Według planu finansowego Funduszu Pracy na rok 2015, stan środków na koniec 

bieżącego roku powinien wynieść 4.192.374 tys. zł. Na koniec maja bieżącego roku stan 

środków pieniężnych na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi Funduszu Pracy 

wyniósł  7.302.903,8 tys. zł (sprawozdanie MPiPS-02). 

Mając na uwadze powyższe, możliwe jest sfinansowanie w 2016 roku dodatkowych 

wydatków na rzecz promocji zatrudnienia osób młodych w łącznej kwocie nieprzekraczającej 

700 mln zł oraz w kolejnych latach realizacji w kwocie nieprzekraczającej 1050 mln zł 



str. 3 z 5 
 

odpowiednio w 2017 i 2018 r. Oznacza to, że w 2016 r., tj. w pierwszym roku realizacji 

projektowanego instrumentu, z pomocy skorzysta ok. 30 tys. bezrobotnych do 30 roku życia.  

Prognozuje się, iż ze wsparcia skorzysta 20% spośród wszystkich uprawnionych osób  

do 30 roku życia (114 832 osoby), spośród których z 90% (103 349 osób) pracodawcy 

przedłużą umowy o pracę (dzięki czemu nie będą zobowiązani zwrócić uzyskanego wsparcia 

wraz z ustawowo naliczonymi odsetkami). Przy powyższych założeniach, całkowita 

wysokość wydatków Funduszu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia wyniesie około 

2,831mld zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że ok. 40% z całkowitych kosztów pracy trafi  

z powrotem do sektora finansów publicznych
1
, dlatego też realny koszt dla finansów 

publicznych z tytułu wprowadzenia tego instrumentu w okresie subsydiowania to 60%  

z 2,831 mld, a więc ok. 1,698 mld zł.  Całkowity bilans dla sektora finansów publicznych 

poprawi także wpływy z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatków oraz 

pozostałych danin odprowadzanych w drugim roku umowy o pracę w związku z utrzymaniem 

zatrudnienia, oraz wpływy z ww. danin od umów o pracę, które nie zostaną przedłużone. 

Zaproponowany algorytm podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań 

określonych w projektowanej ustawie oraz procedura podziału środków powinny zapewnić 

odpowiedni poziom finansowania przedmiotowych zadań wszystkim urzędom pracy. 

W projekcie trafnie wskazano, że dla uruchomienia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań określonych w art. 60e projektu ustawy, 

od dnia 1 stycznia 2016 r., niezbędne będzie ustalenie urzędom pracy limitów wydatków 

Funduszu Pracy na 2016 r. przed dniem 30 listopada 2015 r. oraz określenie kwoty wydatków 

na finansowanie zadań wskazanych już w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 

(w projekcie planu finansowego Funduszu Pracy na rok 2016).  

Projektowany instrument finansowany będzie w ramach odrębnego limitu kwot środków 

Funduszu Pracy, przyznawanego samorządom powiatów niezależnie od limitu środków 

Funduszu Pracy przyznawanego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W zakresie dokonywania zmian  

w planie finansowym Funduszu Pracy Minister Pracy i Polityki Społecznej będzie 

                                                           
1
 Środki te trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), 

Funduszu Pracy (FP), Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), jednostek samorządu 

terytorialnego oraz budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 
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współpracował z Ministrem Finansów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). 

Tym samym uwzględniając toczące się prace nad przedmiotowym projektem ustawy 

w Parlamencie i dokonane w trakcie prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w treści 

projektu przedmiotowej ustawy zmiany – Rząd negatywnie ocenia zaproponowane 

w Sprawozdaniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy 

o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk 3465) – druk 3553 

przepisy, które zmierzają do wyłączenia z obowiązującego systemu finansów publicznych 

kwestii uruchamiania środków na przedmiotowy instrument. Rząd zwraca uwagę. że przyjęte 

w projekcie rozwiązania powodują bardzo znaczące dla finansów publicznych skutki 

finansowe, a zatem zmiany takie nie mogą być dokonywane bez zgody Ministra Finansów 

oraz opinii Komisji Finansów Publicznych. Powyższe istotne jest również ze względu na 

wprowadzoną do porządku prawnego stabilizującą regułę wydatkową (SRW), o której mowa 

w art. ll2aa ustawy o finansach publicznych, nakładającą ograniczenie na sumę wydatków 

niemal całego sektora instytucji rządowych i samorządowych, w tym również Fundusz Pracy. 

Narusza to bowiem przepisy ustawy o finansach publicznych i zagraża kontroli 

bezpieczeństwa finansów publicznych. Zatem w celu doporowadzenia do zgodności 

projektowanych przepisów z ustawą o finansach publicznych w dodawanym art. 150g należy 

wykreślić ust. 4–5, 16–17. 

Nie kwestionując idei projektowanej regulacji, Rząd proponuje wprowadzenie do niej 

poprawek w zakresie: 

1) dodania mechanizmu uniemożliwiającego zwalnianie dotychczas zatrudnionych 

pracowników i zastępowanie ich bezrobotnymi do 30-tego roku życia objętymi refundacją 

wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy;  

2) wprowadzenia mechanizmu umożliwiającego jak najwcześniejsze (natychmiast po wejściu 

w życie ustawy) podjęcie prac zmierzających do ustalenia limitów środków Funduszu 

Pracy, w ramach łącznej kwoty 2.800 mln zł, przez ministra właściwego do spraw pracy  

dla samorządów powiatów, w terminach zapewniających umożliwienie starostom 

podpisywania umów z pracodawcami już od dnia 1 stycznia 2016 r. i kierowania 

bezrobotnych w wieku do 30 roku życia do pracy u pracodawców będących stronami tych 

umów, oraz zabezpieczenia limitu wydatków na zobowiązania przechodzące z tytułu 

podpisanych przez starostów umów z pracodawcami na kolejne lata ich realizacji, tj. na 

rok 2017 i 2018; 
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3) uzupełnienie art. 108 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

o koszty nowego instrumentu; 

4) umiejscowienia – z uwagi na epizodyczny charakter – regulacji zawartych w projekcie 

ustawy w zarówno w dodawanym art. 60e ustawy zmienianej, jak również w art. 2 

projektowanej nowelizacji – w grupie przepisów przejściowych ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej powinien zapewnić właściwe monitorowanie realizacji 

ustawy, mając na względzie szczególny cel przeznaczenia publicznych środków oraz 

odpowiednią efektywność ich wykorzystania. 

Mając na uwadze powyższe, Rząd pozytywnie opiniuje poselski projektu ustawy 

o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 3465) 

z zastrzeżeniem wyżej wskazanych uwag. 
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