
Do druEu-u-r-2.023

Lewiatan
m e m b € r o {  E U R o P E

a  f , t -

SEKRETAR|AT z€Y szEFA Ks
I  rA  -  ̂ 0^l-.oz..=.:-+'..YŚl!/..:..a!/'ł.ł.,t'..'.'.

Data wptvwu ........0.i...q.6-.10!.g...

Warszawa. dnia 27 maia 2009 r.
PKPP/266/96/PS/2009

Pan
Lech CZAPLA
Zastępca Szefa Kance|arii Sejmu

t
,. .! .- t

I

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przekazuje uwagi ws' projektu
ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłaca|ności
pracodawcy przekazanego przy piśmie sygn- PS-72/09.
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Prezydent i
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Opinia
Po|skiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan
nt' zmian w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych

PKPP/266/96/PS/2009

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan dostrzega koniecznośÓ
uregu|owania kwestii niewypłaca|ności pracodawcy z uwagi na zaprzestanie prowadzenia
dziatalności gospodarczej i ''opuszczenia'' przedsiębiorstwa pzez pracodawcę.

Popieramy w związku z tym Wprowadzenie przepisu, który wprowadza nowy tytuł
niewypłacalności pracodawcy' obecny zakres jest zbyt wąski i nie odpowiada na dynamikę
zagroŻeń w sytuacji kryzysu gospodarczego' odczuwalnego w większości branż. Zmiany w
tym wzg|ędzie umoŻ|iWią przySpieszenie procedury zaspokajania roszczeń pracowniczych.

Nasze wątp|iwości budzi jednak propozycja brzmienia/zapisu art. 8a ust' 1, odnosząca się do
faktycznego zaprzestania działalności gospodarcze.j przez pracodawcę' Zgodnie z JednoIitym
orzecznictwem Sądu NajwyŻszego (np' wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31.03'2000 r. ||
UKN 457100' OSNP 2001 Nr 18, poz' 564) działa|nością gospodarczą są takie okresy
faktycznego niewykonywania działa|ności w czasie oczekiwania na ko|ejne zamówienie |ub w
czasie ich poszukiwania. Tym samym np' okres 32-dniowego oczekiwania na zamówienia'
zgodnie z orzecznictwem SN' byłby wciąż okresem prowadzenia działa|ności gospodarczej.
W związku z tym proponujemy doprecyzowanie pojęcia ',faktyczne zaprzestanie działa|ności
gospodarczej'', ktÓre będzie uwzg|ędniało dotychczasowe oŻecznictwo'

Wańe poparcia jest wprowadzenie ań' 12a' który umożliwi rea|izacje roszczeń W p|z ypadku
braku osób uprawnionych do reprezentacji niewypłacalnego pracodawcy. Nasze wątp|iwości
budzi jednak brak okreś|enia mechanizmu weryfikacji rzeczywistego braku osób
uprawnionych do reprezentacji. W związku z tym, np' w przypadku konf|iktu z pracodawcą a
dodatkowo przy ponad 3O-dniowym oczekiwaniu pracodawcy na zamóWienia i przejściowym
braku środków na wynagrodzenia, moŻe dochodzió do występowania pracownika o
wynagrodzenie bezpośrednio do FGŚp' Biorąc pod uwagę obecną sytuac.ję gospodarczą
środki FGŚP mogłyby zostać nadmiernie uszczuplone' oczywiście Fundusz, zgodnie z
rozdz, 5 zmienianej ustawy, może WystąpiÓ do pracodawcy o zwrot tych środków' a nawet
wystąpió o egzekucję. Jednak w niespzyjającej sytuacji (ki|ku miesięczne oczekiwanie na
zapłatę za usługi, konf|ikt z pracownikami' a następnie egzekucja środków pzez FGŚP1 taki
pzedsiębiorca nie miałby szans na otrzymanie np' kredytu z banku na wydobycie firmy z
kłopotÓw'
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Dlatego postutujemy' aby po złoieniu przez pracownika wniosku Kierownlk Biura

Terenowego Funduszu miat obowiązek weryfikacji oświadczeń Wskazanych We Wniosku i

potwierdzenia' ze w przedsiębiorstwie rzeczywiście występuje brak osób uprawnionych do

reprezentacji niewypłaca|nego pracodawcy' Proponowane pŻepisy bowiem, p|zy

wskazanym niekozystnym, ale możliwym zbiegu wypadków, prowadziłyby Wprost do

upadłości przedsiębiorstwa.

PKPP Lewiatan dostrzega konieczność uregu|owania luki prawnej dotyczącej tzw'

opuszczenia przedsiębiorstw a przez pracodawcę' jednak uważamy, że proponowana

regu|acja powinna zostaó dopracowana W kierunku zabezpieczenia funkcjonowania
prz edsiębiorstwa, będącego wspó|nym interesem pracodawcy ijego pracowników' |stnieją

oczylviście przypadk. rzeczywistego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i

opuszczenia przedsiębiorstw a przez pracodawcę, uwaŻamy jednak' ie pomimo tego do

stosownych regu|acji na|eży podejść z na|eizytą ostroznością' tak aby nie otworzyÓ drogi do

Iikwidacji firm' które mają tyIko przejściowe prob|emy'

Liczymy, że przedstawiona opinia przyczyni się do zmiany W proponowanycn zap|Sacn I

uczyni je bardziej elastycznYmi.

Polska Konfederacja PracodaWcóW Prywatnych Lewiatan

Warszawa, dnia 26 maja 2009 r.
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