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Gdansk, dnia 30 pazdziernika 2018 roku 

Pan Adam Podgorski 

Zast~pca Szefa 

Kancelarii Sejmu 

Biuro Eksperckie, Dialogu Polityki Spolecznej Komisji Krajowej 

NSZZ ,Solidarnosc" przesyla w zal~czeniu Decyzj<;: Prezydium KK nr 154/18 

ws. opinii o projekcie ustawy o szczeg6lnych rozwi~zaniach sluz~cych realizacji ustawy 

budzetowej na rok 2019 (projekt z dnia 27 wrzesnia 2018 r.), z prosb~ 

o zapoznanie si<;: z jej tresci~ i uwzgl~dnienie w dalszych pracach. 

Z powa:laniem 

SE~ETARZ 
~Z , Jol!~no.fc" 

Ewa ~k 



Decyzja 

Prezydium KK 

nr 154/18 

SEKRETARIAT 

Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ »SOLIDARNOSC« 

') 

ws. opinii o projekcie ustawy o szczeg6lnych rozwictzaniach sluZ4cych realizacji ustawy 

budzetowej na rok 2019 (projekt z dnia 27 wrzesnia 2018r.) 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ .,Solidarnosc" negatywnie opiniuje projekt ustawy 

o szczegolnych rozwiqzaniach slutqcych realizacji ustaM'Y budietowej na rok 2019 z dnia 

27 wrzesnia 2018 1". 

Prezydium KK wskazuje przede wszystkim na niedopuszczalne wieloletnie praktyki 

sitrgania do srodk6w Funduszu Pracy niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zamrai:anie 

wysokosci odpisu na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych, a takze - sprzeczne z celami 

ustawowymi - wydatkowanie srodk6w z Funduszu Gwarantowanych Swiadczen 

Pracowniczych. 

Zakladowy fundusz 5wiadczeli socjalnych 

NSZZ ,Solidarnosc" od kilku lat domaga si~ odmro2:enia podstawy odpisu 

na zakladowy fundusz swiadczeil socjalnych. W ubieglym roku nie nastctpilo odmrozenie 

podstawy pomimo skladanych przez strontr rzctdowct obietnic, dotycZC}cych odmrozenia 

podstawy odpisu na zfss oraz wyratonej przez NSZZ ,.Solidamosc" negatywnej opinii w tym 

zakresie do projektu ustawy budzetowej na rok 2018 oraz do tzw. ustawy okolobudtetowej 

na rok 2018. Konsekwencj~t takiego dzialania jest realne obnizenie srodk6w na pomoc 

pracownikom i ich rodzinom, a takze emerytom i rencistom znajduj~tcym si~ w najtrudniejszej 

sytuacji, co zasluguje na zdecydowanie negatywn~t opini~. Prezydium KK domaga sitr 

odmrozenia wysokosci odpis6w na zakladowy funduszu swiadczen socjalnych przynajmniej 

na poziomie roku 2014. 

Pozytywnie oceniamy ,odmrozenie" odpisu na Zakladowy Fundusz Swiadczeil 

Socjalnych dla uczelni wytszych. Tym bardziej niezrozumiale jest brak takiej decyzji 

w stosunku do nauczycieli i pozostalych pracownik6w. 

Prezydium KK nie wyrata zgody na propozycj~ 2BWBrtl} w art. 1 przedlozonego 

projektu, zakladajctcct w roku 2019 ustalanie odpisu na zakladowy fun~usz swiadczen 

socjalnych dla nauczycieli, o kt6rym mowa w art. 53 ust. I Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 



roku- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. ll89)poprzez stosowanie kwoty bazowej 

obowi~tzuj~cej w dniu 1 stycznia 2013 roku. Analogicznie uregulowania zawarte w art. 25 

projektu ustawy po raz kolejny prowadz!l do zamrozenia odpisu na zakladowy fundusz 

swiadczen socjalnych dla pracownikow niepedagogicznych, poprzez propozycjcr stosowania 

przecicrtnego wynagrodzenia miesi~cznego w gospodarce narodowej w drugim polroczu 2013 

roku. 

Ponadto po raz kolejny przedstawione skutki regulacji dotycz~tce odmrozenia 

podstawy odpisu na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych zawieraj~t szacunki jedynie 

w zakresie oszczcrdnosci dla wydatkow budzetu panstwa, nie uwzglcrdniaj~ one ubytkow 

podatkowych dla budi:etu. W przypadku calkowitego odmroi:enia za sprawll podatku od 

towarow i uslug VAT (380 min zl) oraz podatku dochodowego od os6b fizycznych PIT 

(367 min zl) dochody budzetu panstwa moglyby zyskae ok. 747 min zl. W zwiCJZku 

z powyzszym niezrozumiale jest dzialanie r~du w tej kwestii, gdyz wplywa ono na osoby 

znajduj~ce sicr w najtrudniejszej sytuacji, a skutki odmroienia odpisu bylyby dla budzetu 

panstwa zrodlem dodatkowych przychodow. 

Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych 

Zdecydowanie negatywnie ocenic nalezy finansowanie koszt6w ksztalcenia lekarzy 

pielcrgniarek, rezydentur oraz szkoleii specjalizacyjnych z Funduszu Gwarantowanych 

Swiadczen Pracowniczych. Negatywna ocena w tym zakresie byla przedstawiana przez Rader 

Dialogu Spolecznego oraz Rader Rynku Pracy. Stawiane przez partner6w spolecznych 

postulaty zostaly obecnie jedynie pozornie uwzgh;dnione, albowiem finansowanie 

ww. szkoleii nie bcrdzie realizowane przez Fundusz Pracy a. jak powyzej wskazano, przez 

Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych. W tym miejscu nalei:y wskazac, ze 

ww. szkolenia nie powinny bye rowniez finansowane z FGSP, jako ze celem tego Funduszu 

jest zabezpieczenie i ochrona roszczeii pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy. 

Fundusz Gwarantowanych Swiadczeii Pracowniczych i Fundusz Pracy nie s~ wlasciwe do 

finansowania szkoleii lekarzy i pielcrgniarek. Negatywna ocena powyi:szego jest tym bardziej 

uzasadniona, i:e zgodnie z projektem ustawy budzetowej na rok 2019 ma ponownie nast~pic 

wzrost wydatk6w (o kwotcr l 064 034 tys. zl) w stosunku do roku ubieglego (wzrost 

w poprzednim projekcie ustawy budzetowej wyni6sl 64 279 tys. zl) 

Ponadto brak jest uzasadnienia przeniesienia z Funduszu Pracy do Funduszu 

Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych pozycji pod nazwll refundacja wynagrodzen 

mlodocianych pracownik6w. Pozycja ta powinna znajdowac sicr w planie finansowym 

Funduszu Pracy. 



Projektowany art. 22 zmienia art. 6 ust .I pkt 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

0 zmianie ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych 

zgodnie z kt6rym w 2019 roku ma nastctpic znacz~cy wzrost srodk6w finansowych na zakup 

szczepionek co wymaga uzasadnienia w kontekscie dopuszczenie do procedowania w Sejmie 

ustawy znoszctcej obowi(Jzek wykonywania znacznej cz<;sci szczepieil. 

Gdansk, 17 pazdziernika 20 18r. Prezydium KK 

NSZZ ,Solidarnosc" 
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