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WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU 

L.dz ... W..~.P.~.~-~.i.~~{1.?)f.?~ 
Data wpływu ... g: .. U, .. 1ll20 ..... .. ... ... . 

Pan 
Dariusz Salomończyk 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

Szanowny Panie Ministrze, 

w nawiązaniu do pisma z dnia 26 października br. (EW-020-300/20), w sprawie przedłożenia opinii do 
poselskiego projektu ustawy - o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (KP PiS), w załączeniu przesyłamy opinie otrzymane z województw 
zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. 

Z poważaniem, 

Lidia Sztramska 
Koordynator Komisji i Organów 
Opiniodawczo-Doradczych 
Biuro ZWRP 

Związek Województw RP 
ul. Świętojerska 5/7 
00-236 Warszawa 
T.(22) 83114 41 
F.(22) 83114 42 
www.zwrp.pl 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 



Informacja o projekcie: 

Tytuł 

Projekt z dnia 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz -~ołanych nimi sytuacj i kryzysowych 
26.10.2020r. 

Informacje o zgłaszającym uwagi: 

Urząd 

Organizacja samorządowa 

Uwagi: 
Część dokumentu, 

Lp. 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 
Art. 1 pkt 1) 

l. 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego- Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu za pośrednictwem 
Biura Związku Województw RP 

Związek Województw RP 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi 

Proponuje się użyć terminu: "przyznawane" zamiast "udzielane". 
Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 

15gh ust. 2 nowelizowanej ustawy: 

"Dofinansowanie do wynagrodzeń 

pracowników, o których mowa wart. 15g, art. 

lSga i art. 15gg, może być udzielone do dnia 

30 czerwca 2021r." 

Użyty termin: "udzielane" jest w ocenie tut. 

Urzędu niejednoznaczny. 

Czy chodzi o moment przyznania świadczeń 

przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, 

tj. stwierdzenia przez dyrektora 

wojewódzkiego urzędu pracy, że 

przedsiębiorca spełnienia warunki do 

udzielenia wsparcia? Wyjaśniam, iż terminy: 

przyznanie oraz stwierdzenie spełnienia 

warunków, stwierdzenie kompletności 



wniosku występują zamiennie w przepisach o 

ochronie miejsc pracy. 

Czy też termin "udzielane" oznacza moment 

wypłaty świadczeń? 

Należy zauważyć, iż w pierwszej kolejności 

dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy jest 

zobowiązany ustalić, iż świadczenia są 

przedsiębiorcy należne, a następnie 

niezwłocznie występuje do Dysponenta FGŚP 

o przyznanie limitu na środki na wypłatę 

świadczeń (art. 1Sg ust. 17 ustawy w związku 

z art. 9 ustawy z 11.10.2013r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc 

pracy oraz art. 15gg ust. 11 ustawy z 

02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

( ... )). 
Czas oczekiwania na wpływ przyznanych 

środków może się wydłużać do tygodnia. 

Natomiast fizyczna wypłata świadczeń na 

rachunek bankowy przedsiębiorcy ma miejsce 

dopiero po otrzymaniu środków od 

dysponenta FGŚP i może następować w 

trzech miesięcznych ratach. A więc 

zakończenie wypłat świadczeń przyznanych w 

czerwcu na okres trzech miesięcy od 

01.06.2020r. może mieć miejsce w okresie 

czerwiec, lipiec, sierpień lub lipiec, sierpień, 

wrzesień. 

2 



Art. 1 pkt 11) lit. e) Zarówno w ust. 6 jak i 7: Wątpliwości budzi użyty termin: "podlegają 

Pominąć słowa "rozliczeniu i"- pozostawić sformułowanie: "podlegają zwrotowi". rozliczeniu". 

Doprecyzować znaczenie terminu "niewykorzystane środki" poprzez dodanie po słowach Należy ponieść, iż przepisy ustaw: o 

"niewykorzystane" sformułowania "przez wojewódzkie urzędy pracy". szczególnych rozwiązaniach związanych z 

ochroną miejsc pracy oraz o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

( ... ) terminu "rozliczanie" używają w 

odniesieniu do rozliczania się z otrzymanych 

świadczeń przez przedsiębiorców oraz 

weryfikacji i kontroli tych rozliczeń 

dokonywanych przez wojewódzkie urzędy 

pracy. Użycie zatem sformułowania 

"podlegają rozliczeniu" w kontekście zwrotu 

niewykorzystanych środków FGŚP przez wup-

2. y jest mylące i sugeruje konieczność 

rozliczenia się przez przedsiębiorców z 

otrzymanych środków w terminie 

odpowiednio do 28.02.2021r. i do 

31.08.2021r., co jest oczywiście nierealne, 

gdyż przedsiębiorcy mogą otrzymywać 

świadczenia przyznane np. w grudniu 2020r. 

kolejno w trzech transzach jeszcze w lutym 

lub marcu 2021r., a więc termin na rozliczenie 

się przez przedsiębiorców nastąpi znacznie 

później niż 28.02.202lr. lub 31.08.2021r. (o 

czym była już mowa wyżej). 

W ocenie tut. Urzędu należałoby pominąć 

słowo "rozliczeniu" i pozostawić 

sformułowanie: ,.podlegają zwrotowi". 

Ponadto zasadnym wydaje się 
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doprecyzowanie znaczenia terminu 

.,niewykorzystane środki". Czy chodzi tu o 

środki .,nie przyznane" przez wup (a więc w 

tym znaczeniu niewykorzystane przez wup)-

a to w kontekście ww. uwag do 

projektowanego art. lSgh, ust. 2? Czy chodzi 

również o środki zwrócone przez 

przedsiębiorców jako świadczenia 

niewykorzystane? 

Jednocześnie projektowany przepis art. 31a 

ust. 6 znowelizowanej ustawy wskazuje 

termin rozliczenia i zwrotu środków na 

28.02.2021r., a mając na uwadze zapisy 

Uchwały ZWW w sprawie sposobu i terminów 

sporządzenia sprawozdań finansowych dla 

WUP Poznań jest to termin 31.01.2021r. 

3. 
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Informacja o projekcie· 

Tytuł 

Projekt z dnia 

Projekt ustawy o zmianieustawy o szczergólnych rozwiązniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaiam i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

26.10.2020 

Informacje o zgłaszającym uwagi· 

Urząd Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Biura Związku Województw RP 

Organizacja samorządowa Związek Województw RP 

uwagi· 

Część dokumentu, Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi 

Lp. 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 
Str.3 pkt 11} ( ... )dokona zmiany w planie finansowym- powinno być wpisane do kiedy ma czas na Nie określenie terminu do kiedy zmiany 

l. 
wprowadzenie zmian np. w trybie natychmiastowym l pilnym zostaną wprowadzone może wpłynąć na 

wydłużenie w czasie wypłat świadczeń na 
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników 

Str. 4 pkt b} ( ... ) są finansowane od dnia l stycznia 2021 do 30 czerwca 2021- powyżej jest wspomniane 2 miesiące oczekiwania na wsparcie to bardzo 

2. "w planie finansowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2020" długo 

Str. 6 kontynuacja ( ... ) za okres od dnia l listopada do dnia 301istopada 2020- okres ten jest za krótki Jeśli przedsiębiorca mnie będzie miał środków 
punktu bO ze str. S Proponowana zmiana( ... ) do dnia 31 grudnia 2020 by opłacić wszystkie wymienione składki w 

listopadzie z uwagi na sytuację pandemiczna 
w grudniu z uwagi na obostrzenia także tych 

3. środków nie będzie posiadała. Zaoszczędzone 
w ten sposób w grudniu fundusze mogłyby 
być przeznaczone na utrzymanie 
funkcjonowania przedsiębiorstwa i uchronić 
je przed likwidacją 


