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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy 29 kwietnia 2016 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz 

ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 

 

(druk nr 162) 

 

U S T A W A   z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 385 i 1240) 

 

Art. 3. 

1. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.): 

1)   u którego wystąpił 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 6 kolejnych miesięcy w 

okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń 

na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, zwanego dalej "wnioskiem 

o przyznanie świadczeń", do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 

12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku; 

2)   który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem 

przypadku gdy: 

a)  zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub 

otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo 

opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo 

b)  zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów 

gospodarczych, o którym mowa w pkt 1, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o 

przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę 

kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu 

składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub 

Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 
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rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych 

składek; 

[3)   wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w 

art. 11, art. 12 ust. 2 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233).] 

<3) wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa 

w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, poz. 978, 1166, 1259 i 1844).> 

1a. Przepisy ustawy stosuje się w latach 2015-2017 do przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 

1)   którego przeważający rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności, wynikający z wpisu do krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej, określony na podstawie przepisów wydanych na 

podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.), wskazuje na jej udział w handlu, przetwórstwie, 

transporcie, uprawach rolnych lub chowie i hodowli zwierząt, a także w wynikających 

z nich usługach, na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, a produkt tej 

działalności doznał ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym 

na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, w następstwie wystąpienia 

czasowych ograniczeń, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, wwozu towarów 

na terytoria innych krajów; 

2)   u którego ograniczenia w obrocie handlowym, o których mowa w pkt 1, 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. do 

dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu 

do łącznych obrotów z tych samych 3 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; 

za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w 

przypadku gdy trzymiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 

kalendarzowego; 
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3)   który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem 

przypadku, gdy: 

a)  zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub 

otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo 

opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo 

b)  zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów 

gospodarczych, o którym mowa w pkt 2, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o 

przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający pełną spłatę 

zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub 

o odroczenie płatności tych składek; 

[4)   wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w 

art. 11, art. 12 ust. 2 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe i naprawcze.] 

<4) wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa 

w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe.> 

2. Pomoc, o której mowa w ustawie, stanowi pomoc de minimis, którą przedsiębiorca może 

otrzymać na świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy pracowników, z wyłączeniem 

pracowników, dla których otrzymał pomoc de minimis: 

1)   na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego ze środków 

Funduszu Pracy w okresie obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem na 

podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 i 357) lub 

2)   na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 

obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem na podstawie ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 
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3. W przypadku gdy przedsiębiorca spełnia jednocześnie warunki, o których mowa w ust. 1 i 

1a, przedsiębiorcy przysługuje prawo do uzyskania pomocy wyłącznie po spełnieniu 

warunków, o których mowa w ust. 1 albo 1a. 

Art. 8. 

 1. Wniosek o przyznanie świadczeń wraz z niezbędnymi do zawarcia umowy o wypłatę 

świadczeń dokumentami i oświadczeniami przedsiębiorca składa do marszałka 

województwa właściwego ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy. 

2. Do wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca dołącza następujące dokumenty: 

1)   kopię umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub kopię decyzji 

urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia, w przypadku, o którym mowa w art. 

3 ust. 1 pkt 2 lit. a albo ust. 1a pkt 3 lit. a; 

2)   plan spłaty zadłużenia z tytułu składek, zgodny ze złożonym wnioskiem o rozłożenie 

na raty należności z tytułu składek lub o odroczenie terminu płatności składek, w 

przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b albo ust. 1a pkt 3 lit. b; 

3)   kopię układu zbiorowego pracy lub porozumienia, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2. 

4)   (uchylony) 

3. We wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o: 

1)   posiadaniu statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej; 

2)   wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 

3 ust. 1 pkt 1 albo ust. 1a pkt 2 w związku z zaistnieniem okoliczności, o których 

mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1; 

[3)   braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11, 

art. 12 ust. 2 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i 

naprawcze;] 

<3) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa 

w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe;> 

4)   niezaleganiu albo zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 albo ust. 1a pkt 3; 



- 5 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5)   nieprzeznaczeniu świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, dla pracowników zatrudnionych na 

podstawie umów, o których mowa w art. 3 ust. 2; 

6)   liczbie zatrudnianych pracowników; 

7)   numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności 

gospodarczej; 

8)   rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat 

kalendarzowych; 

9)   obowiązującej u przedsiębiorcy stopie procentowej składki na ubezpieczenie 

wypadkowe; 

10)  nieosiągnięciu przez pracowników objętych wykazem pracowników uprawnionych 

do świadczeń wypłacanych z Funduszu w roku, w którym jest dokonywana wypłata 

świadczeń, kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, stanowiącej 30-krotność prognozowanego przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, a 

jeżeli taką podstawę wymiaru osiągnęli w tym roku - oświadczenie, że naliczone 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykazane w wykazie pracowników 

uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu obliczone zostały tylko od tej 

części podstawy wymiaru składek, która nie spowodowała przekroczenia kwoty 

ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. 

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, przedsiębiorca składa pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

5. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku o przyznanie świadczeń marszałek 

województwa w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu wniosku wzywa przedsiębiorcę 

do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Po 

bezskutecznym upływie terminu wniosek o przyznanie świadczeń pozostawia się bez 

rozpoznania. 
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U S T A W A   z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272, z późn. zm.) 

 

Art. 23. 

 1. Przekazanie środków finansowych Funduszu na wypłatę świadczeń, a także wypłata 

świadczeń ze środków Funduszu powoduje z mocy prawa przejście na marszałka 

województwa, działającego w imieniu dysponenta Funduszu, roszczenia wobec 

pracodawcy, likwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy lub 

roszczenia do masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń. 

2. Przy dochodzeniu zwrotu wypłaconych świadczeń roszczenia na rzecz Funduszu korzystają 

z takiej samej ochrony prawnej, jaką odrębne przepisy przewidują dla należności za pracę. 

3. Dysponent Funduszu może określić warunki zwrotu należności, w szczególności rozłożyć 

na raty, odroczyć termin spłaty należności lub odstąpić w całości lub w części od 

dochodzenia zwrotu należności, lub umorzyć w całości lub w części należności, gdy 

dochodzi zwrotu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej albo przedsiębiorców, którzy 

trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na pozostawanie w 

stanie likwidacji lub upadłości, jeżeli podjęcie takiej decyzji przez dysponenta Funduszu: 

1)   prowadzi do odzyskania zwrotu wyższej kwoty, niż gdyby takiej decyzji nie podjęto, 

lub 

2)   dochodzenie zwrotu jest związane z poniesieniem kosztów znacznie 

przewyższających wysokość dochodzonej kwoty, lub 

3)   w przypadku osób fizycznych - gdy osoba ta wykaże, że ze względu na stan 

majątkowy i sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu uniemożliwiającego 

spłacenie należności do Funduszu, nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo 

lub w całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niej i jej rodziny, 

w szczególności pozbawiłoby tę osobę i jej rodzinę możliwości zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb życiowych. 

4. Dysponent Funduszu może określić warunki zwrotu należności, w szczególności rozłożyć 

na raty, odroczyć termin spłaty należności, gdy dochodzi zwrotu należności lub prowadzi 

postępowanie egzekucyjne w stosunku do przedsiębiorców, w taki sposób aby nie 

stanowiło to pomocy publicznej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej. 
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5. 
(19)

 Dysponent Funduszu może określić warunki zwrotu należności, w szczególności 

rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności lub odstąpić w całości lub w części od 

dochodzenia zwrotu należności, lub umorzyć w całości lub w części należności, gdy 

dochodzi zwrotu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do 

przedsiębiorców, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, określonymi we 

właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy de minimis. 

6. Dysponent Funduszu może umorzyć należność w całości lub w części w przypadkach 

całkowitej jej nieściągalności, gdy: 

1)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska 

się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności, lub 

2)   osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, lub pozostawiła 

ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów i 

jednocześnie nie ma spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka 

samorządu terytorialnego, lub 

3)   osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, została wykreślona z właściwego rejestru, 

przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a 

odpowiedzialność nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, lub 

4)   
(20)

 sąd upadłościowy wydał postanowienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lub 4 

lub art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a. 

7. Całkowita nieściągalność zachodzi również w przypadku, gdy osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna, o których mowa w ust. 6 pkt 3, pomimo niewykreślenia z właściwego 

rejestru faktycznie nie istnieje. 

8. Dysponent Funduszu może umorzyć należność w całości lub w części, gdy postępowanie 

egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 

albo przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, 

zostało umorzone w całości z urzędu. 

9. W razie wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 3-8, marszałek województwa 

właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy wnioskuje do dysponenta Funduszu o 

określenie warunków zwrotu należności, w szczególności rozłożenie na raty, odroczenie 

terminu spłaty należności lub odstąpienie w całości lub w części od dochodzenia zwrotu 

należności lub umorzenie w całości lub w części należności. 
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10. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do wypłaty świadczeń w przypadkach, o których 

mowa w art. 17 ust. 1. 

[11. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres 

informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 9 oraz w art. 23a ust. 3, mając 

na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowości i szybkości postępowania.] 

<11. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 9 oraz w art. 23a 

ust. 4, mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowości i szybkości 

postępowania.> 


