
Warszawa, dnia 12 października 2010 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego

dla pracowników i przedsiębiorców (druk nr 983)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego

dla pracowników i przedsiębiorców miała na celu przeciwdziałanie lub łagodzenie skutków

kryzysu. Jednakże w praktyce okazało się, że przewidziane w niej rozwiązania

w ograniczonym zakresie są wykorzystywane przez przedsiębiorców znajdujących się

w przejściowych trudnościach finansowych.

W świetle obowiązujących przepisów zasadniczą przesłanką do uzyskania pomocy

przez przedsiębiorców jest udokumentowany spadek obrotów gospodarczych rozumianych

jako sprzedaż, nie mniej jednak niż o 25%, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym

w ciągu kolejnych miesięcy po dniu 1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych samych 3 miesięcy

w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

Przedmiotowa ustawa ma na celu zwiększenie dostępności pomocy dla

przedsiębiorców dotkniętych skutkami kryzysu ekonomicznego poprzez ułatwienie dostępu

do środków przeznaczonych na tę pomoc. W związku z powyższym zmniejszony został

wskaźnik spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorców z 25% do 10%, co

w konsekwencji ma umożliwić przedsiębiorcom wcześniejsze staranie się o pomoc i bardziej

efektywne wyprowadzanie ich zakładów z trudności finansowych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że w 2010 r.

zmienione przepisy ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników

i przedsiębiorców będą stosowane od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji

Europejskiej o zgodności przewidywanej pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 75. posiedzeniu w dniu 8 października 2010 r. w oparciu

o projekt poselski (druk sejmowy nr 3240). Projekt ustawy był przedmiotem pracy sejmowej

Komisji Gospodarki. Podczas pracy wymienionej komisji usunięty został przepis mający

na celu skrócenie okresu ochronnego dla pracownika z 6 do 3 miesięcy, w trakcie którego

przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych nie może wypowiedzieć umowy

o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

W trakcie drugiego czytania nie wniesiono poprawek i przedmiotowa ustawa została

uchwalona w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu sejmowej Komisji Gospodarki (druk

nr 3407).

III. Uwagi szczegółowe

Art. 2 ustawy, którego celem jest wskazanie, że w roku 2010 r. przepisy zmienionej

ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

będą stosowane od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności

przewidywanej pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem, został sformułowany w sposób

nieprecyzyjny i w związku z tym wymaga przeredagowania i uściślenia.

Propozycja poprawki:

- art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. W roku 2010 przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym

niniejszą ustawą, stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji

Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach

ze wspólnym rynkiem.".

Danuta Drypa
Główny legislator


