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o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (druk nr 4341). 
 
 
 

Sejm na 96. posiedzeniu w dniu 13 lipca  2011 r., zgodnie z art. 47 ust. 1  regulaminu 
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku  nr 4368 do Komisji Finansów 
Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek 
zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisje: Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu 
poprawek na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2011 r. 

wnoszą: 
 
W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) art. 91 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 91. Państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną: 
1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o którym 

mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 
r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.1)), 

2) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym 
mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń 

                                              
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 217, poz. 1427, Nr 226, poz. 

1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726. 
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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)  

– z dniem 1 stycznia 2015 r. stają się państwowymi funduszami celowymi 
w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

2) w art. 1 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 
„2a) art. 99 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 99. 1. Z dniem 1 stycznia 2015 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. 

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. 

4. Z dniem 1 stycznia 2015 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 1 
stycznia 2015 r. dysponent Funduszu albo marszałek województwa. 

6. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2015 r. 
stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 70, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą. 

7. Z dniem 1 stycznia 2015 r. wygasają akty powołania Dyrektora Krajowego 
Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz 
kierowników Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych. 

8. Z dniem 1 stycznia 2015 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 2015 r., jeżeli przed dniem 31 maja 2015 r. nie zostaną 
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im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo 
w razie ich nieprzyjęcia do dnia 15 czerwca 2015 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. 7 i 
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. 

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.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

3) w art. 1 pkt 4 nadać brzmienie: 
„4) w art. 123: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„ 4) art. 16 i art. 17 pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 

r.;”,  
b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) art. 33, art. 39 pkt 1 i art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
2015 r.”.”.  

– KP PiS 
– odrzucić 

 
 

Uwaga: łącznie należy poddać pod głosowanie poprawki zawarte w pkt 1, 2 i 3. 
 
 
Warszawa, dnia 14 lipca 2011 r. 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny 

oraz sprawozdawca 
 
 

/-/ Sławomir Piechota 

Z-ca Przewodniczącego Komisji 
Finansów Publicznych 

  
 
 
                  /-/ Krystyna Skowrońska 
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