
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1320)

USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. O OCHRONIE ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W
RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.)

Art. 6.
1. Niewypłacalność pracodawcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi również, gdy:

[1) w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
z wyłączeniem Danii - organ sądowy lub każdy inny właściwy organ państwa
członkowskiego Unii Europejskiej uprawniony do wszczęcia postępowania
upadłościowego wyda, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000,
orzeczenie o wszczęciu wobec przedsiębiorcy zagranicznego postępowania
upadłościowego, o którym mowa w art. 2 lit. a lub lit. c tego rozporządzenia, oraz
powoła zarządcę albo]

<1) organ sądowy lub każdy inny właściwy organ państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, z wyłączeniem Danii, uprawniony do wszczęcia postępowania
upadłościowego wyda, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1346/2000, orzeczenie o wszczęciu wobec przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy
zagranicznego postępowania upadłościowego, o którym mowa w art. 2 lit. a lub c
tego rozporządzenia, oraz powoła zarządcę albo >

2) organ sądowy lub każdy inny właściwy organ państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, z wyłączeniem Danii, uprawniony do wszczęcia postępowania
upadłościowego wyda, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000,
orzeczenie, zgodnie z którym nie zostaje wszczęte postępowanie upadłościowe z uwagi
na stwierdzenie definitywnego zamknięcia przedsiębiorstwa albo z powodu
niewystarczalności aktywów na zaspokojenie kosztów tego postępowania, albo

3) sąd upadłościowy wyda, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr
1346/2000, orzeczenie o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy zagranicznego, mające
skutki ograniczone do majątku dłużnika znajdującego się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Datą niewypłacalności jest data wydania orzeczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, data
wydania orzeczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, albo data wydania przez sąd
upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy zagranicznego, o
którym mowa w ust. 1 pkt 3.
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Uwaga:  użyte w art. 9a, art. 9b oraz w art. 24 ust. 1 wyrazy „Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” zastępuje się
wyrazem „Fundusz”;

Art. 15.
[1. W okresie jednego miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy pracodawca, syndyk,

likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza zbiorczy
wykaz niezaspokojonych roszczeń, zwany dalej "zbiorczym wykazem", określając osoby
uprawnione, o których mowa w art. 10, oraz tytuły i wysokość roszczeń wnioskowanych do
zaspokojenia ze środków Funduszu. Zbiorczy wykaz obejmuje roszczenia z okresów
poprzedzających datę niewypłacalności pracodawcy.

2. Jeżeli zaspokojeniu podlegają roszczenia z okresów następujących po dacie
niewypłacalności pracodawcy, podmiot określony w ust. 1 sporządza niezwłocznie po
ustaniu stosunku pracy osób uprawnionych wykazy uzupełniające; wykazy obejmują
wskazanie tych osób oraz tytuły i wysokość roszczeń.]

<1. W okresie jednego miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy pracodawca,
syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy
sporządza i składa kierownikowi Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń, zwany dalej
„zbiorczym wykazem”, określając osoby uprawnione, o których mowa w art. 10,
oraz tytuły i wysokość roszczeń wnioskowanych do zaspokojenia ze środków
Funduszu. Zbiorczy wykaz obejmuje roszczenia z okresów poprzedzających datę
niewypłacalności pracodawcy.

 2. Jeżeli zaspokojeniu podlegają roszczenia z okresów następujących po dacie
niewypłacalności pracodawcy, podmiot określony w ust. 1 sporządza i składa
kierownikowi Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy osób uprawnionych wykazy
uzupełniające; wykazy obejmują wskazanie tych osób oraz tytuły i wysokość
roszczeń.>

3. Zbiorczy wykaz i wykazy uzupełniające składa się kierownikowi Biura Terenowego
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych właściwego ze względu na siedzibę
pracodawcy.

4. Kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o
którym mowa w ust. 3, po stwierdzeniu zgodności zbiorczego wykazu lub wykazu
uzupełniającego z przepisami ustawy przekazuje niezwłocznie odpowiednie środki
finansowe Funduszu podmiotowi określonemu w ust. 1, który wypłaca uprawnionym
osobom świadczenia przewidziane w ustawie.

Art. 17.
1. Przepisu art. 15 ust. 1 nie stosuje się w razie niewypłacalności pracodawcy, która zachodzi

w przypadku:
1) wydania przez sąd upadłościowy postanowienia o uznaniu głównego zagranicznego

postępowania upadłościowego wszczętego wobec przedsiębiorcy zagranicznego z Danii
lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

[2) wydania, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000, przez organ
sądowy lub każdy inny właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z
wyłączeniem Danii, uprawniony do wszczęcia postępowania upadłościowego
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przedsiębiorcy zagranicznego z tych państw, orzeczenia o wszczęciu wobec
przedsiębiorcy zagranicznego postępowania upadłościowego, o którym mowa w art. 2
lit. a lub lit. c tego rozporządzenia, oraz powołaniu zarządcy;]

<2) wydania, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000, przez
organ sądowy lub każdy inny właściwy organ państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, z wyłączeniem Danii, uprawniony do wszczęcia postępowania
upadłościowego przedsiębiorcy zagranicznego z tych państw, orzeczenia o
wszczęciu wobec przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego postępowania
upadłościowego, o którym mowa w art. 2 lit. a lub c tego rozporządzenia, oraz
powołaniu zarządcy;>

3) wydania przez sąd zagraniczny orzeczenia o wszczęciu postępowania upadłościowego,
postępowania układowego lub innego podobnego postępowania, w państwach
członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, wobec instytucji kredytowych i zakładów ubezpieczeń mających
siedziby w tych państwach;

4) wydania w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przez organ sądowy lub każdy inny
właściwy organ lub sąd zagraniczny orzeczenia, zgodnie z którym nie zostaje wszczęte
postępowanie upadłościowe z uwagi na stwierdzenie definitywnego zamknięcia
przedsiębiorstwa albo z powodu niewystarczalności aktywów na zaspokojenie kosztów
tego postępowania w odniesieniu do przedsiębiorcy zagranicznego, instytucji
kredytowej lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wypłata świadczeń może nastąpić wyłącznie na
podstawie wniosku pracownika, byłego pracownika lub uprawnionych do renty rodzinnej
członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika, złożonego
kierownikowi Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
o którym mowa w art. 15 ust. 3.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, osoba upoważniona w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej do reprezentowania przedsiębiorcy
zagranicznego w oddziale albo w przedstawicielstwie lub odpowiednio osoba
reprezentująca instytucję kredytową albo zagraniczny zakład ubezpieczeń, w razie
niezaspokojenia przez pracodawcę roszczeń pracowniczych z powodu braku środków
finansowych:
1) przekazuje kierownikowi Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych, o którym mowa w art. 15 ust. 3:
a) odpis orzeczenia wydanego przez organ sądowy lub każdy inny właściwy organ

uprawniony do wszczęcia postępowania upadłościowego,
b) uwierzytelnione tłumaczenie orzeczenia na język polski,
c) informację sporządzoną w języku polskim o istotnej treści wydanego orzeczenia,

dacie jego wydania oraz oddziale lub przedstawicielstwie, w tym dane dotyczące
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub do rejestru przedstawicielstw
przedsiębiorców zagranicznych, o którym mowa w przepisach o swobodzie
działalności gospodarczej;

2) informuje osoby wymienione w ust. 2 o przekazaniu dokumentów, o których mowa w
pkt 1.
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4. W przypadkach określonych w ust. 1 kierownik Biura Terenowego Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa w art. 15 ust. 3, dokonuje
wypłaty świadczeń niezwłocznie po stwierdzeniu:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - wydania, zgodnie z przepisami Prawa

upadłościowego i naprawczego dotyczącymi międzynarodowego postępowania
upadłościowego, przez sąd upadłościowy postanowienia o uznaniu głównego
zagranicznego postępowania upadłościowego wszczętego wobec przedsiębiorcy
zagranicznego z Danii lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo

2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - ukazania się w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym obwieszczenia, o którym mowa w art. 7, albo

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej orzeczenia sądu zagranicznego o wszczęciu
postępowania upadłościowego, postępowania układowego lub innego podobnego
postępowania wobec instytucji kredytowych lub zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
albo

4) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - uzyskania dokumentów, o których
mowa w ust. 3, od osoby upoważnionej w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
albo w przedstawicielstwie lub od osoby reprezentującej instytucję kredytową lub
zagraniczny zakład ubezpieczeń oraz

5) że wniosek złożyła osoba, o której mowa w ust. 2, uprawniona do świadczeń z powodu
niewypłacalności pracodawcy określonej w ust. 1 i

6) że wniosek dotyczy niezaspokojonych roszczeń podlegających zaspokojeniu ze
środków Funduszu.

[Art. 22a.
Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w art. 12a ust. 1
i art. 14a ust. 1, oraz tryb ich składania, a także przekazywania środków finansowych
Funduszu, mając na uwadze czytelność i kompletność tych wzorów oraz uwzględniając dane
osób uprawnionych niezbędne do przekazywania środków i wpłat ze środków finansowych
Funduszu.]

< Art. 22a.

Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków, o których
mowa w art. 12a ust. 1 i art. 14a ust. 1, oraz tryb ich składania, a także tryb
przekazywania środków finansowych Funduszu, mając na uwadze czytelność i
kompletność tych wzorów oraz uwzględniając dane osób uprawnionych niezbędne do
przekazywania środków i wypłat ze środków finansowych Funduszu.>

Art. 23.
1. Przekazywanie środków finansowych Funduszu na wypłatę świadczeń oraz zaliczek, o

których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 14a ust. 1, a także wypłata świadczeń ze środków
Funduszu powoduje z mocy prawa przejście na Fundusz roszczenia wobec pracodawcy,
likwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy lub roszczenia do masy
upadłości o zwrot wypłacanych świadczeń.
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2. Przy dochodzeniu zwrotu wypłaconych świadczeń roszczenia Funduszu korzystają z takiej
samej ochrony prawnej, jaką odrębne przepisy przewidują dla należności za pracę.

3. [Fundusz może określić warunki zwrotu wypłaconych świadczeń, jak również odstąpić w
całości lub w części od dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń i naliczonych, a
niespłaconych odsetek od nieterminowych płatności, gdy dochodzi zwrotu lub prowadzi
postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych, pracodawców, którzy trwale
zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie
likwidacji lub upadłości, jeżeli podjęcie takich decyzji przez Fundusz:]

<Fundusz 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 takich decyzji przez Fundusz:>
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 Funduszowi, 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.

<3a. Fundusz 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.>

[4. Fundusz może także, w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio
obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de
minimis, określić warunki zwrotu wypłaconych świadczeń, gdy dochodzi zwrotu lub
prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do pracodawców prowadzących
działalność gospodarczą zmierzającą do zaspokojenia wierzycieli w ramach trwającego
procesu likwidacyjnego albo postępowania upadłościowego, w tym szczególnie w
przypadku upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, jeżeli określenie warunków
zwrotu należności Funduszu, polegające w szczególności na wyrażeniu zgody na spłatę
należności w ratach lub na spłatę należności w ratach z jednoczesnym zawieszeniem na
czas zwrotu naliczania odsetek, prowadzi do odzyskania zwrotu wyższej kwoty niż gdyby
Fundusz dochodził spłaty należności jednorazowo w pełnej jej wysokości.]

<4.Fundusz 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, którzy:

1) nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9−11
komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244
z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.), zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
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określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), lub

2) znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9−11 komunikatu
Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i
restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, zgodnie z przepisami dotyczącymi
pomocy publicznej na restrukturyzację.>

5. Fundusz 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 brak jest
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) sąd upadłościowy wydał postanowienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub pkt 5,
lub o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a.

[6. Fundusz umarza należność w całości, gdy postępowanie egzekucyjne zostało umorzone w
całości z urzędu.]

<6.Fundusz 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.>

7. Całkowita nieściągalność zachodzi również w przypadku, gdy osoba prawna lub jednostka
organizacyjna, o których mowa w ust. 5 pkt 3, pomimo niewykreślenia z właściwego
rejestru faktycznie nie istnieje.

8. Dysponent Funduszu może upoważnić Dyrektora Krajowego Biura Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wykonywania czynności, o których mowa
w ust. 3-6.

9. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do wypłaty świadczeń w przypadkach, o których mowa
w art. 17 ust. 1.

< Art. 23a.

1. Fundusz może zawrzeć z dłużnikiem, który zawarł układ z wierzycielami w
postępowaniu upadłościowym, porozumienie w przedmiocie określenia warunków
zwrotu należności przysługującej Funduszowi, w szczególności rozłożyć na raty,
odroczyć termin spłaty należności, jeżeli prowadzi to do zwrotu należności w całości.

2. Jeżeli warunki zwrotu, o których mowa w ust. 1, stanowią pomoc publiczną,
porozumienie może zostać zawarte wyłącznie zgodnie z przepisami dotyczącymi
pomocy publicznej na restrukturyzację w rozumieniu komunikatu Komisji –
Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i
restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.
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3. Dysponent Funduszu może upoważnić Dyrektora Krajowego Biura Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wykonywania czynności, o których
mowa w ust. 1.>

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB
FIZYCZNYCH  (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

Art. 32.
1. Zaliczki, o których mowa w art. 31, za miesiące od stycznia do grudnia, z zastrzeżeniem

ust. 1a, wynoszą:
1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika

uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną
granicę pierwszego przedziału skali - 18 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

2) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku
przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 - 32 % dochodu uzyskanego w danym
miesiącu.

1a. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować
dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach określonych w art. 6 ust. 4, a za rok
podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:
1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a

odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty
rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18 % dochodu
uzyskanego w danym  miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę
stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale
skali podatkowej;

2) dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a
odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty
rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za
wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18 % dochodu uzyskanego w danym
miesiącu.

1b. Płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie wymienione w ust. 1a, pobierają zaliczki
według zasad określonych w ust. 1a pkt 1 i 2 począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

1c. W razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty
możliwości do opodatkowania dochodów zgodnie z art. 6, podatnik jest zobowiązany
poinformować o tym płatnika; w tym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w
którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są pobierane
według zasad określonych w ust. 1.

1d. (uchylony).
2. Za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody

w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez
płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1
lub 3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na
ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a. Jeżeli
świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne
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świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu
zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej
na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada
na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby
niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej,  zakład pracy, na
wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część
zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.

3. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1, 1a i 2 zmniejsza się o kwotę stanowiącą
1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej
skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku
podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym
stwierdzi, że:
1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub

innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44

ust. 3;
[4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;]
<4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;>
5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

3a. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z
oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

3b. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę składki na
ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez zakład
pracy ze środków podatnika.

4. Zakład pracy nie zmniejsza zaliczki w sposób określony w ust. 3, jeżeli podatnik
powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia.

5. Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów określone w
art. 22 ust. 2 pkt 3, jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku określonego
w tym przepisie; przepisy ust. 3a i 4 stosuje się odpowiednio.

6. Zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez
pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod
warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na podatek
dochodowy, stosownie do przepisów ust. 1-5, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i 9a.

Art. 34. 1. Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od
wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i
zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych.

1a. (133) Płatnik nie pobiera zaliczek na podatek od dochodów, o których mowa w art. 21 ust. 1
pkt 100, jeżeli podatnik przedłoży płatnikowi dokumenty określone w tym przepisie.

2. Zaliczki, o których mowa w ust. 1, za miesiące od stycznia do grudnia, ustala się w sposób
określony w art. 32 ust. 1-1c odejmując kwotę obliczoną zgodnie z art. 32 ust. 3
miesięcznie.
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2a. Organ rentowy na wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy w
ciągu roku bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust. 3, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

3. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, od zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłaconych
bezpośrednio przez organ rentowy pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową
określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

4. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę obliczoną zgodnie z
art. 32 ust. 3, jeżeli:
1) wypłata zasiłków dotyczy okresu pełnego miesiąca kalendarzowego i związana jest z

pozostawaniem w stosunku służbowym, w stosunku pracy, pracy nakładczej lub
spółdzielczym stosunku pracy oraz

2) łącznie z dokumentacją uzasadniającą wypłatę zasiłków organowi rentowemu złożone
zostanie przez zasiłkobiorcę oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym
stwierdzi, że w okresie zasiłkowym:
a) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
b) nie osiąga innych dochodów poza dochodami uzyskiwanymi w zakładzie pracy, w

którym ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia jest podstawą powstania prawa do
zasiłku,

c) zakład pracy, o którym mowa pod lit. b, oblicza zaliczki od dochodów pracownika w
sposób określony w art. 32 ust. 3,

[d) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura
terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.]

<d) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.>

Przepis art. 32 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4a. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 2 zmniejsza się o kwotę składki na

ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez organ
rentowy ze środków podatnika.

5. (uchylony).
6. W przypadku wypłaty zasiłków bezpośrednio przez organ rentowy po ustaniu zatrudnienia,

zasady określone w ust. 3 i 4 oraz w art. 32 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
7. Organy rentowe są obowiązane, w terminie do końca lutego, po upływie roku

podatkowego, sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego
wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent
socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich
świadczeń kompensacyjnych oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika,
o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych; obowiązek ten nie
dotyczy podatników:
1) w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek;
2) którym zaliczki były ustalane w sposób określony w art. 32 ust. 1a-1c, chyba że

podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru
opodatkowania w sposób określony w art. 6 ust. 2 lub ust. 4;

3) w stosunku do których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono
organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek
dochodowy;
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4) którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania.

8. W przypadku gdy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia
podatku, o którym mowa w ust. 7, sporządza w terminie do końca lutego, po upływie roku
podatkowego, imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu, według ustalonego
wzoru, i w tym samym terminie przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu,
którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania
podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi
skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym,
organ rentowy sporządza również w przypadku, gdy dokonuje wypłaty świadczeń
określonych w art. 21 ust. 1 pkt 2, 75 i 100.

9. Jeżeli podatnik poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego:
1) nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 30-

30c oraz art. 30e,
2) nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 10-10b,
3) nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami

małżonka bądź nie korzysta z możliwości opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust.
4,

4) nie uzyskał dochodów powodujących obliczenie należnego podatku w sposób określony
w art. 27 ust. 8,

5) (uchylony),
6) nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 11,
- podatek wynikający z rozliczenia rocznego obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie

zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w roku podatkowym przez organ
rentowy ze środków podatnika, jest podatkiem należnym od podatnika za dany rok,
chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą wysokość
zobowiązania podatkowego w innej wysokości.

10. Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z
ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń
przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń
kompensacyjnych, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek
przez ten organ trwa - organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w
roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu,
zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

10a. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności
do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub
zasiłków z ubezpieczenia społecznego, za okres, za który podatnik pobierał świadczenie z
innego organu rentowego w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na
ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia
przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na
tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

10b. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności
do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub
renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek, dodatek szkoleniowy,
stypendium albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy,
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie
przedemerytalne, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na
podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje od przyznanego
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świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku,
zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

11. Jeżeli podatnik otrzymał bezpośrednio od tego organu zwrot uprzednio zapłaconej i
odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, a obowiązek poboru zaliczek przez ten
organ trwa - organ rentowy w rocznym obliczeniu podatku sporządzanym za rok, w
którym dokonał zwrotu składki, dolicza do podatku obliczonego zgodnie z art. 27 kwotę
tej składki.

12. Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia podatku a sumą zaliczek
pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się z dochodu za marzec lub
kwiecień roku następnego. Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu
skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby
płatnika, łącznie z zaliczkami za te miesiące. Jeżeli z rocznego obliczenia podatku wynika
nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej
zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce. W razie gdy
stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu albo w lutym, różnicę pobiera się z
dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka. Zwrócone nadpłaty w
gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym,
wykazując je w deklaracji, o której mowa w art. 38 ust. 1a.

Art. 35.
1. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane:

1) osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z
zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent,

2) jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki
organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów,

3) organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy,
[3a)biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - od świadczeń

wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,]
<3a) wojewódzkie urzędy pracy – od świadczeń wypłacanych z Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,>
4) areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo

aresztowanym oraz skazanym,
5) spółdzielnie - od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni,

zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
6) oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - od wypłacanych żołnierzom świadczeń

pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej,

7) centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i
motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.24)),

8) podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką - od świadczeń pieniężnych
wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z
dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.

- pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa
w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b.

2. Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia
przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne
należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych,
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dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i
wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w
nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce.

3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala
się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od
emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty.

3a. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3, może wpłacić
płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez
płatnika.

4. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę, o której mowa w
art. 32 ust. 3, jeżeli zaliczkę pobierają płatnicy określeni w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, a podatnik
przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w
którym zaczął osiągać takie dochody, złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego
wzoru, że nie osiąga równocześnie innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 30-
30c oraz art. 30e.

5. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a, pobiera się, stosując
najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1,
pomniejszoną o kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3.

6. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6 i 8, pobiera się, stosując
najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

7. (uchylony).
8. (uchylony).
9. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w ust. 3-8,

zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b,
pobranej w tym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika.

10. Płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie
do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o
wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przekazać ją
podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37.

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
(Dz. U.  z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)

Art. 4.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) ubezpieczeni - osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych,
o których mowa w art. 1;

2) płatnik składek:
a) pracodawca - w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą

oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w
stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi,
w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku
macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład,
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b) jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia
przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie
korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do osób
pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób pobierających
zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania
nowego zatrudnienia oraz osób pobierających wynagrodzenie przysługujące w
okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze
stypendium na przekwalifikowanie,

c) podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania
kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do osób,
które ją wykonują, na podstawie skierowania do pracy, lub podlegają
ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli
zasiłek wypłaca ten podmiot,

d) ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne,
e) Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego, o

których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do
Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 187,
poz. 1925, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2009 r. Nr 111, poz. 918), oraz
Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów,

f) duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub
klasztoru w stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą Zakładu, inna
zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych objętych
tą zgodą,

g) jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej - w stosunku do
żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem
żołnierzy pełniących służbę kandydacką,

h) (uchylona),
i) (uchylona),
j) (uchylona),
k) ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób rezygnujących z zatrudnienia w

związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

l) (uchylona),
ł) powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych

lub stypendium,
ł1) centrum integracji społecznej - w stosunku do osób pobierających świadczenie

integracyjne,
ł2) powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających stypendium na

podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie
odbywania studiów podyplomowych,

m)Zakład - w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu
pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku
macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład,

n) podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do osób pobierających te
stypendia,

o) minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz dyrektor izby celnej - w
stosunku do funkcjonariuszy celnych,
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p) Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - w stosunku do słuchaczy pobierających
stypendium,

r) osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób współpracujących
przy prowadzeniu tej działalności,

[s)Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - w stosunku
do osób, których świadczenia pracownicze finansowane są ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli świadczenia te wypłacane są
przez to Biuro,]

<s) wojewódzki urząd pracy  – w stosunku do osób, których świadczenia
pracownicze finansowane są ze środków Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, jeżeli świadczenia te wypłacane są przez ten urząd,>

t) jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzona przez jednostkę
samorządu terytorialnego - jeżeli rozlicza i opłaca składki za ubezpieczonych
wykonujących pracę w podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych
jednostkach organizacyjnych systemu oświaty,

u) podmiot, w którym jest pełniona służba - w odniesieniu do żołnierzy zawodowych i
funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia w nim służby, jeżeli podmiot ten
wypłaca im uposażenie,

w) wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących
świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

z) podmiot, który wypłaca świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia - w
stosunku do osób, którym wypłaca to świadczenie,

za) inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty kierujące - w stosunku do osób
pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania
zawodowego - którymi są:
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem

wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,
– Ochotnicze Hufce Pracy,
– agencje zatrudnienia,
– instytucje szkoleniowe,
– instytucje dialogu społecznego,
– instytucje partnerstwa lokalnego,
– organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i

przeciwdziałania bezrobociu,
– jednostki naukowe,
– organizacje pracodawców,
– związki zawodowe,
– ośrodki doradztwa rolniczego,
– ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego
- korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków

krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o
których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym
Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.1)) albo ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84,
poz. 712 i Nr 157, poz. 1241);

3) składki - składki na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w pkt 1;
4) zasiłki - zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz

ubezpieczenia wypadkowego;
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5) deklaracja rozliczeniowa - zestawienie informacji o należnych składkach na fundusze,
na które składki pobiera Zakład, kwot rozliczanych w ciężar składek oraz kwot
należnych do zapłaty;

6) imienny raport miesięczny - informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom
społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc
kalendarzowy;

7) konto ubezpieczonego - konto, na którym ewidencjonowane są składki oraz informacje
dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego;

8) konto płatnika - konto, na którym ewidencjonowana jest kwota zobowiązań z tytułu
składek oraz innych składek danego płatnika zbieranych przez Zakład, kwoty
zapłaconych składek, stan rozliczeń oraz inne informacje dotyczące płatnika składek;

9) przychód - przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby,
wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania
kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla
bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym
oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej
działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy;

10) przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni
kółek rolniczych - przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na jej
rzecz produktów rolnych;

11) otwarty fundusz emerytalny - fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród
funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych;

12) zakład emerytalny - wybrany przez ubezpieczonego zakład emerytalny, wypłacający
emeryturę dożywotnią, działający na podstawie przepisów o zakładach emerytalnych;

12a) okresowa emerytura kapitałowa - świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia
21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507);

12b) dożywotnia emerytura kapitałowa - świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia
21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych;

13) międzybankowy system elektroniczny - system ELIXIR w Krajowej Izbie
Rozliczeniowej S.A.;

14) (uchylony);
15) numer NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany przez urząd skarbowy;
16) rachunek bankowy - rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie

oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. − PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O
FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

[Art. 70.
W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z 2008 r. Nr 237, poz. 1654 oraz z
2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 125, poz. 1035) wprowadza się następujące zmiany:
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1) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:
"Rozdział 4
Zakres oraz tryb zaspokajania roszczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych";
2) art. 23 otrzymuje brzmienie:

"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 należne Funduszowi
korzystają z takiej samej ochrony prawnej, jaką odrębne przepisy przewidują dla
należności za pracę.

3. Dysponent Funduszu może na wniosek marszałka województwa określić warunki zwrotu
wypłaconych świadczeń, jak również odstąpić w całości lub w części od dochodzenia
zwrotu wypłaconych świadczeń i naliczonych, a niespłaconych odsetek od nieterminowych
płatności, gdy dochodzi zwrotu lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, pracodawców, 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
Funduszowi, 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 także, w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio
obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de
minimis, określić warunki zwrotu wypłaconych świadczeń, gdy dochodzi zwrotu lub
prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do pracodawców prowadzących
działalność gospodarczą zmierzającą do zaspokojenia wierzycieli w ramach trwającego
procesu likwidacyjnego albo postępowania upadłościowego, w tym szczególnie w
przypadku upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, jeżeli określenie warunków
zwrotu należności Funduszu, polegające w szczególności na wyrażeniu zgody na spłatę
należności w ratach lub na spłatę należności w ratach z jednoczesnym zawieszeniem na
czas zwrotu naliczania odsetek, prowadzi do odzyskania zwrotu wyższej kwoty niż gdyby
dysponent Funduszu dochodził spłaty należności jednorazowo w pełnej jej wysokości.

5. Dysponent Funduszu może umorzyć należność w całości lub w części w przypadkach
całkowitej jej nieściągalności, na wniosek marszałka województwa, 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,
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przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a
odpowiedzialność nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, lub

4) sąd upadłościowy wydał postanowienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub 5, lub o
którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a.

6. Dysponent Funduszu umarza należność w całości, gdy postępowanie egzekucyjne zostało
umorzone w całości z urzędu.

7. Całkowita nieściągalność zachodzi również w przypadku, gdy osoba prawna lub jednostka
organizacyjna, o których mowa w ust. 5 pkt 3, pomimo niewykreślenia z właściwego
rejestru, faktycznie nie istnieje.

8. W razie wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 3-7, marszałek wnioskuje do
dysponenta Funduszu o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu,
umorzenie.

9. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do wypłaty świadczeń w przypadkach, o których mowa
w art. 17 ust. 1.

10. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 8, mając na uwadze
konieczność zapewnienia prawidłowości i szybkości postępowania.";
3) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.Fundusz jest państwowym funduszem celowym.";
4) w art. 25 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3.Wymienione w ust. 1 i 2 dochody i przychody są przekazywane na rachunek bankowy
Funduszu.";
5) w art. 27 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3.Dysponent Funduszu przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy samorządu
województwa środki Funduszu na realizację zadań związanych z zaspokojeniem roszczeń
pracowniczych, a także dochodzeniem ich zwrotu w zakresie i na zasadach określonych w
ustawie, środki na sfinansowanie kosztów zatrudnienia osób, o których mowa w art. 31 ust.
3, oraz na sfinansowanie kosztów obsługi związanych z realizacją zadań.

4. Środki Funduszu przekazywane na rachunek bankowy mogą być wykorzystywane
wyłącznie na zadania określone w ust. 3.";
6) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

"Art. 27a. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, zakres
informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu, przekazywanych przez marszałków
województw dysponentowi Funduszu, oraz terminy ich przekazywania, mając na uwadze
konieczność zapewnienia prawidłowej gospodarki środkami Funduszu.";
7) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.Poboru składek na Fundusz dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresach
miesięcznych, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, a kwoty pobrane tytułem
składek przekazuje na rachunek Funduszu w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.";
8) tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 7
Zadania władzy publicznej";

9) art. 31 otrzymuje brzmienie:
"Art. 31. 1. Określone w ustawie zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych

realizuje minister właściwy do spraw pracy oraz marszałkowie województw przy pomocy
Wojewódzkich Urzędów Pracy.

2. Marszałkowie województw sporządzają corocznie, w terminach określonych przez
dysponenta Funduszu, wkłady do planów finansowych.
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3. Marszałkowie województw otrzymują środki na wynagrodzenia pracowników
wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych oraz na pozostałe
koszty obsługi na podstawie limitów określonych przez dysponenta funduszu w oparciu o
plan finansowy Funduszu.";
10) uchyla się art. 32-38;
11) po art. 39 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:

"Rozdział 7a
Kontrola
Art. 39a. 1. Dysponent Funduszu może przeprowadzać u marszałka województwa kontrole

w zakresie:
1) wydatkowania środków Funduszu zgodnie z przeznaczeniem;
2) przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu;
3) właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków

Funduszu;
4) prawidłowości dochodzenia roszczeń na rzecz Funduszu;
5) prawidłowości wykonania planu finansowego.
2. Kontrolowany jest obowiązany udostępnić wszelkie dokumenty i udzielać wyjaśnień w

sprawach objętych zakresem kontroli.
Art. 39b. 1. Czynności, o których mowa w art. 39a, w imieniu i z upoważnienia dysponenta

Funduszu przeprowadza pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
pracy, zwany dalej "kontrolerem".

2. Kontroler, przeprowadzając czynności, o których mowa w art. 39a, jest obowiązany do
okazania legitymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia wskazującego marszałka
województwa, którego czynności te dotyczą.

Art. 39c. 1. Dysponent Funduszu w wyniku przeprowadzonych przez kontrolera czynności,
o których mowa w art. 39a, może przekazać marszałkowi województwa zalecenia.

2. Marszałek województwa, u którego przeprowadzono czynności kontrolne, może, w terminie
7 dni od dnia otrzymania zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

3. Dysponent Funduszu ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich
doręczenia.

4. W przypadku nieuwzględnienia przez dysponenta Funduszu zastrzeżeń marszałek
województwa, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu
zastrzeżeń, jest obowiązany do powiadomienia dysponenta Funduszu o realizacji zaleceń.

5. W przypadku uwzględnienia przez dysponenta Funduszu zastrzeżeń marszałek
województwa, w terminie 30 dni, jest obowiązany do powiadomienia dysponenta Funduszu
o realizacji zaleceń, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zmian wynikających z
zastrzeżeń.

Art. 39d. 1. Dysponent Funduszu może nałożyć na marszałka województwa
odpowiedzialnego za nierealizowanie zaleceń, o których mowa w art. 39c, lub
nieudzielanie wyjaśnień i informacji, o których mowa w art. 39a ust. 2, karę pieniężną w
wysokości do trzykrotnego miesięcznego jego wynagrodzenia, wyliczonego na podstawie
wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym nałożono karę,
niezależnie od innych środków przewidzianych przepisami prawa.

2. Karę pieniężną wymierza dysponent Funduszu w drodze decyzji administracyjnej, biorąc
pod uwagę rozmiar, stopień i społeczną szkodliwość stwierdzonych uchybień.

3. Od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie pobiera się odsetki ustawowe.
4. Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.";
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12) użyte w art. 15 ust. 3 i 4, art. 16 ust. 2 i 3, art. 17 ust. 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 19 ust.
1 pkt 1, art. 20 ust. 1 w różnym przypadku wyrazy "kierownik Biura Terenowego Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" zastępuje się użytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami "marszałek województwa".]

<Art. 70.

W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:

 1) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

„Zakres oraz tryb zaspokajania roszczeń pracowniczych z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”;

2) użyte w art. 12a ust. 1, 2, 4 i 5, art. 14a ust. 1, art. 15 ust. 1, 2 i 4, art. 16 ust. 2 i 3,
art. 17 ust. 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 oraz w art. 20 ust. 1 w różnym przypadku wyrazy
„kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
„marszałek województwa”;

3) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zbiorczy wykaz i wykazy uzupełniające składa się marszałkowi województwa
właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy.”;

 4) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1. W razie wypłaty świadczeń w przypadkach określonych w art. 17 ust. 4 o
zakresie ochrony roszczeń oraz o kwocie wypłaconych świadczeń:

1) marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy
powiadamia dysponenta Funduszu;

2) dysponent Funduszu powiadamia odpowiednią instytucję
gwarancyjną.

2. W razie wypłaty świadczeń w przypadku ogłoszenia przez sąd
upadłościowy upadłości pracodawcy lub wydania przez sąd upadłościowy
orzeczenia o oddaleniu z przyczyn, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i
5, wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, prowadzącego działalność
również na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) − stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
dysponent Funduszu udziela informacji instytucjom gwarancyjnym
państw, w których upadły pracodawca prowadzi działalność.

3. Dysponent Funduszu porozumiewa się i współpracuje z właściwymi
instytucjami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) −
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym również w innych
sprawach dotyczących zaspokajania roszczeń w razie niewypłacalności
pracodawcy.”;

 5) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:
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„Zakres oraz tryb zwrotu środków do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych”;

6) art. 23 i 23a otrzymują brzmienie:

„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.

5. 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, którzy:



- 21 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

1) nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt
9−11 komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.),
zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis określonymi
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006
r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), lub

2) znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9−11
komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw, zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
na restrukturyzację.

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) sąd upadłościowy wydał postanowienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 4 lub 5 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.

 Art. 23a. 1. Dysponent Funduszu może zawrzeć z dłużnikiem, który zawarł układ z
wierzycielami w postępowaniu upadłościowym, porozumienie w przed-
miocie określenia warunków zwrotu należności, w szczególności rozłożyć
na raty, odroczyć termin spłaty należności, jeżeli prowadzi to do zwrotu
należności w całości.

2. Jeżeli warunki zwrotu, o których mowa w ust. 1, stanowią pomoc
publiczną, porozumienie może zostać zawarte wyłącznie zgodnie z
przepisami dotyczącymi pomocy publicznej na restrukturyzację w
rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw.

3. W razie wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, marszałek
województwa właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy wnioskuje do
dysponenta Funduszu o określenie warunków zwrotu należności.”;

7) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw pracy.

3. Dysponent Funduszu:

1) może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, z zastrzeżeniem art. 26,
pozywać i być pozywany;

2) prowadzi sprawy i występuje w obrocie prawnym pod nazwą Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z siedzibą w Warszawie.
Adresem dysponenta Funduszu jest adres jego siedziby.

4. Prawo reprezentacji Funduszu przysługuje dysponentowi Funduszu oraz
działającym w jego imieniu, w oparciu i w zakresie udzielonego
pełnomocnictwa pełnomocnikom dysponenta tego Funduszu.

5. Mienie Funduszu zaewidencjonowane w księgach, dysponent Funduszu
może wydzierżawić lub wynająć osobom fizycznym lub prawnym, na
zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Mienie Funduszu, dysponent Funduszu może przekazać w zarząd
polegający na gospodarowaniu wydzieloną częścią tego mienia w imieniu
dysponenta Funduszu, na podstawie umowy na czas oznaczony
nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem lub w użytkowanie na czas oznaczony
nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem na rzecz Funduszu.

7. Przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie możliwe jest, pod
warunkiem że całość użytkowanej nieruchomości przeznaczona jest
wyłącznie na cele związane z realizacją zadań Funduszu.”;
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8) w art. 25:

a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) zwroty sum wypłaconych z tytułu świadczeń pracowniczych oraz
równowartość w nieruchomościach i związanych z nimi prawach przejętych
przez dysponenta Funduszu za niespłacone w terminie wierzytelności z tytułu
wypłaconych świadczeń oraz ustanowionych zabezpieczeń;

2) należności z tytułu najmu i dzierżawy mienia;”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wymienione w ust. 1 i 2 dochody i przychody są przekazywane na rachunek
bankowy Funduszu.”;

9) art. 26a otrzymuje brzmienie:

„Art. 26a. Dysponent Funduszu może podejmować działania związane z realizacją
ustawowych zadań z wykorzystaniem środków zagranicznych.”;

10) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie świadczeń, o których mowa
w art. 14, z tytułu roszczeń, o których mowa w art. 12, oraz na pokrycie
kosztów dochodzenia zwrotu i egzekucji należności Funduszu, a także
kosztów, o których mowa w art. 31 ust. 3.”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Dysponent Funduszu przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy
samorządu województwa środki Funduszu na realizację zadań związanych z
zaspokojeniem roszczeń, a także dochodzeniem ich zwrotu w zakresie i na
zasadach określonych w ustawie, środki na sfinansowanie kosztów
zatrudnienia osób, o których mowa w art. 31 ust. 3, oraz na sfinansowanie
kosztów obsługi związanych z realizacją zadań.

 4. Środki Funduszu przekazywane na rachunek bankowy mogą być
wykorzystywane wyłącznie na zadania określone w ust. 3.”;

11) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia,
zakres informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu,
przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu,
oraz terminy ich przekazywania, mając na uwadze konieczność
zapewnienia prawidłowej gospodarki środkami Funduszu.”;

12) w art. 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poboru składek na Fundusz dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w
okresach miesięcznych, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, a
kwoty pobrane tytułem składek przekazuje na rachunek bankowy Funduszu
w terminie do 15. dnia następnego miesiąca.”,
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Koszty poboru składek na Fundusz obciążają rachunek bankowy Funduszu i
są zwracane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 0,5 %
wpływów składek na Fundusz.”;

13) tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie:

„Zadania władzy publicznej”;

14) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. 1. Określone w ustawie zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych
realizują minister właściwy do spraw pracy oraz marszałkowie
województw przy pomocy wojewódzkich urzędów pracy.

2. Marszałkowie województw sporządzają corocznie, w terminach
określonych przez dysponenta Funduszu, wkłady do planów
finansowych.

3. Środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w
zakresie ochrony roszczeń oraz na pozostałe koszty obsługi marszałkowie
województw otrzymują na podstawie limitów określonych przez
dysponenta Funduszu w planie finansowym Funduszu.”;

15) uchyla się art. 32–38;

16) w art. 39 w ust. 2 uchyla się pkt 3 i 4;

17) po art. 39 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:

„Rozdział 7a

Kontrola

Art. 39a. 1. Dysponent Funduszu może przeprowadzać u marszałka
województwa kontrole w zakresie:

1) wydatkowania środków Funduszu zgodnie z przeznaczeniem;

2) przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu;

3) właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i
wydatkowanych środków Funduszu;

4) prawidłowości dochodzenia roszczeń na rzecz Funduszu;

5) prawidłowości wykonania planu finansowego.

2. Kontrolowany jest obowiązany udostępnić wszelkie dokumenty i udzielać
wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.

Art. 39b. 1. Czynności, o których mowa w art. 39a, w imieniu i z upoważnienia
dysponenta Funduszu, przeprowadza pracownik urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw pracy, zwany dalej „kontrolerem”.

2. Kontroler, przeprowadzając czynności, o których mowa w art. 39a, jest
obowiązany do okazania legitymacji służbowej oraz imiennego
upoważnienia wskazującego marszałka województwa, którego czynności
te dotyczą.



- 25 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Art. 39c. 1.Dysponent Funduszu w wyniku przeprowadzonych przez kontrolera
czynności, o których mowa w art. 39a, może przekazać marszałkowi
województwa zalecenia.

2. Marszałek województwa, u którego przeprowadzono czynności
kontrolne, może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń, zgłosić do
nich zastrzeżenia.

3. Dysponent Funduszu ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni
od dnia ich doręczenia.

4. W przypadku nieuwzględnienia przez dysponenta Funduszu zastrzeżeń
marszałek województwa, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
informacji o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany do
powiadomienia dysponenta Funduszu o realizacji zaleceń.

5. W przypadku uwzględnienia przez dysponenta Funduszu zastrzeżeń
marszałek województwa, w terminie 30 dni, jest obowiązany do
powiadomienia dysponenta Funduszu o realizacji zaleceń, o których
mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zmian wynikających z zastrzeżeń.

Art. 39d. 1. Dysponent Funduszu może nałożyć na marszałka województwa
odpowiedzialnego za nierealizowanie zaleceń, o których mowa w art.
39c, lub nieudostępnienie dokumentów lub nieudzielanie wyjaśnień, o
których mowa w art. 39a ust. 2, karę pieniężną w wysokości do
trzykrotnego miesięcznego jego wynagrodzenia, wyliczonego na
podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc,
w którym nałożono karę, niezależnie od innych środków
przewidzianych przepisami prawa.

2. Karę pieniężną wymierza dysponent Funduszu w drodze decyzji
administracyjnej, biorąc pod uwagę rozmiar, stopień i społeczną
szkodliwość stwierdzonych uchybień.

3. Od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie pobiera się odsetki
ustawowe.

4. Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę następuje w
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.>

Art. 99.
[1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. aktywa trwałe i inne składniki majątkowe Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przejmuje dysponent Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub marszałek województwa działający w
imieniu dysponenta Funduszu.]

<1. Aktywa trwałe i inne składniki majątkowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych nabyte przed dniem 1 stycznia 2012 r. stają się aktywami Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będącego państwowym funduszem
celowym i są ewidencjonowane w księgach rachunkowych tego Funduszu.>

<1a. Aktywa trwałe i inne składniki majątkowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych przejmuje dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
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Pracowniczych lub marszałek województwa działający z upoważnienia i w imieniu
dysponenta tego Funduszu.>

2. Dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
przekazuje dysponentowi Funduszu, a kierownik Biura Terenowego Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych marszałkowi województwa dokumentację
związaną ze sprawami prowadzonymi odpowiednio przez Krajowe Biuro albo Biuro
Terenowe.

[3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
harmonogram oraz sposób i tryb przekazania mienia, o którym mowa w ust. 1, mając na
uwadze zabezpieczenie prawidłowego wykonywania zadań przez dysponenta Funduszu i
marszałków województw.]

<3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
harmonogram oraz sposób, tryb przekazania i dysponowania mieniem, o którym
mowa w ust. 1, mając na uwadze zabezpieczenie prawidłowego wykonywania zadań
przez dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i
marszałków województw.>

4. Z dniem 1 stycznia 2012 r. stronami umów zawartych przez Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych reprezentowany przez Dyrektora Krajowego Biura Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych albo przez kierowników Biur Terenowych
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stają się odpowiednio minister
właściwy do spraw pracy albo marszałek województwa.

5. W postępowaniach administracyjnych i sądowych, w których stroną jest Dyrektor
Krajowego Biura albo kierownik Biura, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy, o której
mowa w art. 70, stronami stają się z dniem wejścia w życie ustawy dysponent Funduszu
albo marszałek województwa.

6. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 70, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.

7. Z dniem 31 grudnia 2011 r. wygasają akty powołania Dyrektora Krajowego Biura
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz kierowników Biur
Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

8. Z dniem 1 stycznia 2012 r. pracownicy zatrudnieni dotychczas w Krajowym Biurze
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz w Biurach Terenowych
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stają się pracownikami urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw pracy albo właściwych wojewódzkich
urzędów pracy.

9. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 8, wygasają z dniem 30 czerwca
2012 r., jeżeli przed dniem 31 maja 2012 r. nie zostaną im zaproponowane nowe warunki
pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie ich nieprzyjęcia do dnia 15 czerwca 2012 r.

10. Pracodawca jest obowiązany powiadomić na piśmie pracownika odpowiednio o terminie
wygaśnięcia stosunku pracy albo o skutkach nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub
płacy.

11. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę może nastąpić za
wypowiedzeniem.

12. W przypadku wygaśnięcia stosunków pracy, o których mowa w ust. 9, lub
wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 11, pracownikom przysługują świadczenia
przewidziane dla pracowników, z którymi stosunki pracy rozwiązuje się z przyczyn
niedotyczących pracowników.
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13. Do pracowników, o których mowa w ust. 8, stosuje się odpowiednio przepisy art. 231

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
[14. Koszty związane z przejściem pracowników Krajowego Biura Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw pracy i ich zatrudnieniem są ponoszone ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.]

<14. Koszty związane z przejściem pracowników Krajowego Biura Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw pracy i ich zatrudnieniem oraz koszty obsługi tego Funduszu w
urzędzie są finansowane z budżetu państwa.>

<15. Koszty związane z przejściem pracowników Biur Terenowych Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do właściwych wojewódzkich urzędów
pracy i ich zatrudnieniem oraz koszty obsługi tego Funduszu w tych urzędach są
finansowane z budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

16. Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowiące
równowartość kosztów, o których mowa w ust. 14 i 15, są odprowadzane
odpowiednio na rachunek budżetu państwa lub budżetu właściwej jednostki
samorządu terytorialnego.>


