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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy  

(druk nr 648) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w 

razie niewypłacalności pracodawcy zmierza do rozszerzenia katalogu postanowień, których 

wydanie przez sąd upadłościowy skutkuje niewypłacalnością pracodawcy, a w konsekwencji 

uruchomieniem mechanizmu zaspokojenia roszczeń pracowników ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy w dotychczasowym brzmieniu, niewypłacalność pracodawcy 

(zarówno krajowego, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej, jak i zagranicznego, który posiada w Polsce oddział lub 

przedstawicielstwo) zachodzi, gdy sąd upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa 

upadłościowego i naprawczego, wyda postanowienie o: 

1) ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika; 

2) ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu; 

3) zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na 

postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika; 

4) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie 

wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania; 

5) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest 

obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub 
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hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na 

zaspokojenie kosztów postępowania. 

Istotą nowelizacji jest dodanie w art. 3 ust. 1 ustawy punktu 6 - zawierającego 

dodatkową przesłankę niewypłacalności pracodawcy - wydanie przez sąd upadłościowy, na 

podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, postanowienia o wszczęciu 

wtórnego postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy polskiego.  

Proponowana zmiana ma na celu zapewnienie ochrony na wypadek niewypłacalności 

pracodawcy, pracownikom polskiego przedsiębiorcy, którego upadłość ogłosił sąd 

zagraniczny, porównywalnej do ochrony pracowników przedsiębiorcy, którego upadłość 

układową ogłosił sąd upadłościowy w Polsce, a następnie dokonał zmiany opcji układowej na 

likwidacyjną. Wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy 

polskiego rodzi w praktyce skutki podobne do zmiany formy prowadzenia postępowania 

upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe z opcją 

likwidacyjną (wydane w tym przedmiocie postanowienie jest przesłanką niewypłacalności).  

Z dniem wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego jest powoływany syndyk, 

który zmierzając do likwidacji majątku upadłego, dokonuje zwolnień pracowników. Obok 

zobowiązań z tytułu zaległych wynagrodzeń za ostatnie miesiące sprzed daty wszczęcia 

wtórnego postępowania upadłościowego (których syndyk nie może zaspokoić z masy 

upadłości), powstają więc kolejne niezaspokojone roszczenia pracownicze.  

Wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego następuje zazwyczaj po kilku 

miesiącach od daty ogłoszenia upadłości przez sąd zagraniczny i powstania niewypłacalności, 

o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy. W efekcie zgłoszone roszczenia pracownicze, dotyczące 

okresów po ogłoszeniu upadłości przez sąd zagraniczny, nie mogą być zaspokojone, 

ponieważ nie mieszczą się w okresie referencyjnym, o którym mowa w art. 12 ust. 3-5 

ustawy, a zatem w dotychczasowym stanie prawnym nie podlegają zaspokojeniu z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 68. posiedzeniu w dniu 30 maja b. r. pochodziła z 

przedłożenia senackiego. W Senacie projektem zajmowały się: Komisja Rodziny i Polityki 

Społecznej oraz Komisja Ustawodawcza.   
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Prace nad projektem w Sejmie prowadziła Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, która 

wprowadziła do niego dwie poprawki. Poprawka pierwsza jest konsekwencją wejścia w życie 

ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Poprawka druga, polegająca na modyfikacji art. 

23 ust. 5 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, 

wynika ze zmiany przepisów unijnych określających zasady udzielania pomocy de minimis. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 410 posłów, przy 6 głosach przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się.  

 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

główny legislator 

 


