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Szanowna Pani 

Elzbieta Witek 

Marszalek Sejmu RP 

W zalctczeniu przesylam decyzjty Prezydium Komisji Krajowej NSZZ ,SolidarnosC" 

nr,4/20 ws. opinii o projekcie ustawy o szczeg6lnych rozwi~zaniach sluz~cych realizacji 

ustawy budzetowej na rok 2020 z prosb<} o zapoznanie sitt z jej tresci14 i uwzglrrdnienie 

podczas dalszych prac nad projektem. 
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Decyzja 

Prezydium KK 

nr 4/20 

ws. opinii o projekcie ustawy o szczeg6lnych rozwi'lzaniach 

slui'}cych realizacji ustawy budzetowej na rok 2020 

ftmzydium Kurnisji Krajuwoj 
1>/SJ:Z , S\)Jl/;', 1 tU H>S(;, 

Prezydium Komisji Krl:\iowej NSZZ ,Solidarnosc" przedstawia opinict do projektu 

ustawy o rozwif!zaniach sluzl:}cych realizacji ustawy budzetowej na rok 2020 zwanym dalej 

projektem. 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ ,Solidarnosc" pozytywnie opiniuje dccyzjt( rz(!du 

w zakresie odmrozenia podstawy odpisu na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych, 

kt6ry bc;dzie w 2020 roku odnosil sicr do przeci((tnego wynagrodzenia miesiycznego 

w gospodarce narodowej w drugim p6lroczu 2018 ogloszonego przez Prezesa Gl6wnego 

Urzcrdu Statystycznego. Proponowane rozwiL}zanie jest zgodne z postulatami 

NSZZ ,Solidarnosc", kt6ry podkresla, ze wieloletnie zamrazanie podstawy odpisu miato 

niekorzystny wplyw na mozli wosci pomocowe z Zaldadowego Funduszu Swiadczen 

Socjalnych. Prezydium KK NSZZ ,,Solidamos6" wyraza nadziej((, ze w kolejnych Iatach 

nast~pi calkowite odmrozenie podstawy odpisu i pelna realizacja ustawy o Zakladowym 

Funduszu Swiadczen Socjalnych. 

Na negatywnl} ocen<r zasluguje brak konsultacji projektu ze strony rzl:}du z partnerami 

spo!ecznymi zgodnie z ustaw~ z dnia 23 maja 1991 r. o zwi!lzkach zawodowych oraz ustaw'! 

z dnia 24 Iipca 2015 r. o Radzie Dialogu Spolecznego i innych instytucjach dialogu 

spotecznego. 

Prezydium KK wskazuje na trwaj'lce od wielu lat, niedopuszczalne praktyki siygania 

do srodk6w Funduszu Pracy niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz, a takze - sprzeczne 

z celami ustawov.')'mi - wydatkowanie srodk6w z Funduszu Gwarantowanych Swiadcze11 

Pracowniczych. 

Ponadto NSZZ ,Solidarnosc" zglasza nast<rpqjqce uwagi szczegotowe. 

1. Zawarte w a11ykulach 7, 8, 40,42 rozwiqzania przewiduj'! dalsze obci<J::Zanie Funduszu 

Pracy kosztami szkoletl. lekarzy oraz lekarzy dentyst6w i pieltrgniarek, a ponadto 

specjalizacjq pielygniarek i poloznych - w htcznej kwocie 2.243,053 nun zl, 



co jest sprzeczne z celami, dla kt6rych Fundusz Pracy zostal powo!any. 

Ponadto jako dysponenta Funduszu w powyzszym zakresie ustanowiono Ministra 

Zdrowia, kt6ry zgodnie z podzialem kompetencji nie realizuje zadal1 w zakresie 

aktywizacji os6b bezrobotnych. Dysponentem Funduszu Pracy powinien bye w pelnym 

zakresie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej. 

Natomiast mt. 9 przewiduje, ze w roku 2020 ze srodk6w Funduszu Gwarantowanych 

Swiadczen Pracowniczych b~d<! pokrywane koszty refundacji wynagrodzen 

wyplacanych mlodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracy 

w celu przygotowania zawodowego oraz skladek na ubezpieczenia spoleczne 

od refundowanych wynagrodzet1- w lq.cznej kwocie 310 min zl, co jest niezgodne 

z celem, dla kt6rego ftmdusz ten zostal powolany, a mianowicie ochrony roszcze1i 

pracowniczych w razie niernoznosci ich zaspokojenia z powodu niewyplacalnosci 

pracodawcy. W uzasadnieniu projektu ustawy nie wskazano merytorycznych podstaw 

finansowania ww. szkolen z Funduszu Pracy oraz wynagrodzeti z FGSP. Podkrdlono, 

iz finansowanie to odbywalo si~ w latach ubieglych, zatem konieczne 

jest jego przedluzenie w roku kolejnym, co zdaniem Prezydium Komisji KrajO\·vej 

NSZZ "Solidarnosc" jest niedopuszczalne. 

2. W art. 32 projektu zaplanowano finansowanie lek6w, srodk6w spozywczych 

specjalnego przeznaczenia oraz wyrob6w medycznych dla swiadczeniobiorc6w 

po 75 r.z. ze srodk6w finansowych NFZ, co zwaiywszy na zaplanowane w tym zakresie 

koszty ponad 800 mln zt spowoduje koniecznosc zmniejszenia wydatk6w NFZ 

na pozosta!e swiadczenia zdrowotne. Stanowi to kontynuacjy praktyki przenoszenia 

kolejnych wydatk6w budzetu panstwa w koszty NFZ w szczeg6lnosci realizowane 

przez resort zclrowia poprzez przeniesienie finansowania czysci tzw. swiadczezi. 

kosztochlonnych do koszt6w NFZ. Prezydium wskazuje takZe na niedostateczn~ skaly 

zaangaZ:owania budzetu panstwa w postaci kwoty 327 min. zl okreslonej w art. 4 7 

projektu, kt6ry ustanawia limit finansowania z budzetu panstwa w szczeg6lnosci os6b 

nieposiadaj'}cych ubezpieczenia zdrowotnego. 

3. Projektodawca w ustypie 2 art 36 odstypuje ad zasady uzyskiwania opinii Sejmu 

oraz RM co do celu przeznaczenia srodk6w zablokowanych na podstawie art. 177 

ustawy o finansach publicznych. Prezydium Komisji Krajowej jest przeciwne 

pozostawieniu poza kontrol~ sposobu przeznacza.nia publicznych srodk6w, 

bior&c pod uwagy, ze takie przypadki S') coraz czcrstsze ( ostatnio przy okazji zmian 

w ustawic o Solidamosciowym Funduszu Wsparcia Os6b Niepe!nosprawnych). 



4. Warto zwr6cic uwagy, ze planowane jest przekazaniew zarzqdzanie Funduszu Rezerwy 

Demograticznej Polskiemu Funduszowi Roz\voju, co moze podnie5c ryzyko 

zarz~dzania srodkami funduszu i rodzi obawy o realizacjy celow ustawowych 

okrdlonych w ustawie o systemic ubezpieczen spolecznych. 

Gdm'lsk, 15 stycznia 2020 r. Prezydium KK 

NSZZ ,Solidarnosc" 


