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USTAWA

z dnia 8 stycznia 2010 r.

o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Art. 1. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie 
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pra-
codawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.1)) wpro-
wadza się następujące zmiany:

1) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. 1.  Niewypłacalność pracodawcy, o któ-
rym mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi 
również w razie niezaspokojenia rosz-
czeń pracowniczych z powodu braku 
środków finansowych w przypadku 
faktycznego zaprzestania działalności 
przez pracodawcę, trwającego dłużej 
niż 2 miesiące.

2.  Datą wystąpienia niewypłacalności 
pracodawcy jest dzień upływu terminu, 
o którym mowa w ust. 1.”;

2) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: 

„Art. 12a. 1.  W przypadku, o którym mowa 
w art. 8a ust. 1, kierownik Biura Tere-
nowego Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych wypłaca, 
na wniosek pracownika, zaliczkę na 
poczet niezaspokojonych przez praco-
dawcę roszczeń pracowniczych, 
w kwocie niezaspokojonych roszczeń, 
o których mowa w art. 12 ust. 2, nie 
wyższej jednak niż wysokość mini-
malnego wynagrodzenia za pracę, 
ustalonego na podstawie odrębnych 
przepisów, obowiązującego w dniu 
wypłaty zaliczki.

2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, 
składa się kierownikowi Biura Tereno-
wego Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, o którym 
mowa w art. 15 ust. 3. We wniosku 
pracownik jest obowiązany złożyć 
oświadczenie o pozostawaniu w sto-
sunku pracy z danym pracodawcą, ro-
dzaju niezaspokojonych roszczeń pra-
cowniczych i ich wysokości oraz 
uprawdopodobnić fakt wystąpienia 
niewypłacalności pracodawcy lub do-
wieść faktu złożenia wniosku o ogło-
szenie upadłości. Przepis art. 16 sto-
suje się odpowiednio.

3.  Oświadczenie, o którym mowa 
w ust. 2, pracownik składa pod rygo-
rem odpowiedzialności karnej za skła-
danie fałszywych zeznań, o czym na-
leży składającego pouczyć przed zło-
żeniem oświadczenia.

4.  W przypadku zgłoszenia przez pra-
cownika wniosku o wypłatę świad-
czeń z tytułu faktycznego zaprzestania 
działalności przez pracodawcę kie-
rownik Biura Terenowego Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracow-
niczych ma prawo do uzyskania nie-
zbędnych informacji, w szczególności 
w zakresie: składania deklaracji i opła-
cenia należnych podatków w urzędzie 
skarbowym, wyrejestrowania pra-
cowników lub płatnika z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, ustaleń 
dokonanych przez Państwową Inspek-
cję Pracy w ramach przeprowadzo-
nych u pracodawcy kontroli i inspek-
cji, ustaleń dokonanych przez komor-
nika w trakcie prowadzonych przeciw-
ko pracodawcy postępowań egzeku-
cyjnych.

5.  Kierownik Biura Terenowego Fundu-
szu Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych ma prawo żądania od 
pracodawcy dokumentów potwier-
dzających faktyczne zaprzestanie dzia-
łalności, w tym także wglądu do doku-
mentacji w miejscu działalności pra-
codawcy.

6.  Wypłata pozostałych niezaspokojo-
nych roszczeń pracowniczych, jak 
również roszczeń byłych pracowni-
ków lub uprawnionych do renty ro-
dzinnej członków rodziny zmarłego 
pracownika lub zmarłego byłego pra-
cownika może nastąpić w oparciu 
o wniosek złożony w trybie i na zasa-
dach określonych w art. 16.”;

3) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13.  W przypadku ponownego zaistnienia nie-
wypłacalności, o której mowa w art. 3—8a, 
w odniesieniu do danego pracodawcy 
przepisy dotyczące zaspokajania roszczeń 
ze środków Funduszu nie mogą mieć po-
wtórnie zastosowania do tych samych 
pracowników w zakresie tych samych 
roszczeń, przy czym roszczenia z tytułów 
wymienionych w art. 12 ust. 2 pkt 1, pkt 2 
lit. a—c i lit. g oraz pkt 3 podlegają zaspo-
kojeniu łącznie za okres nie dłuższy niż 
3 miesiące.”;

4) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a.  Minister właściwy do spraw pracy w po-
rozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych określi, 
w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, 
o którym mowa w art. 12a ust. 1 i art. 14a 

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2008 r. Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, 
poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241.
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ust. 1, oraz tryb ich składania, a także 
przekazywania środków finansowych 
Funduszu, mając na uwadze czytelność 
i kompletność tych wzorów oraz uwzględ-
niając dane osób uprawnionych niezbęd-
ne do przekazywania środków i wpłat ze 
środków finansowych Funduszu.”;

5) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Przekazywanie środków finansowych Fundu-
szu na wypłatę świadczeń oraz zaliczek, o któ-
rych mowa w art. 12a ust. 1 i art. 14a ust. 1, 
a także wypłata świadczeń ze środków Fundu-
szu powoduje z mocy prawa przejście na Fun-

dusz roszczenia wobec pracodawcy, likwidato-
ra lub innej osoby zarządzającej majątkiem 
pracodawcy lub roszczenia do masy upadłości 
o zwrot wypłacanych świadczeń.”.

Art. 2. Do roszczeń z tytułu niewypłacalności pra-
codawcy, o której mowa w art. 8a ustawy zmienianej 
w art. 1, powstałych od dnia 1 października 2006 r., 
stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński
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