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1035
USTAWA
z dnia 1 lipca 2009 r.
o ∏agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi´biorców1)
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne

7) pomoc de minimis — pomoc, o której mowa
w rozporzàdzeniu Komisji (WE):
a) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006, str. 5),

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady:
1) przed∏u˝ania okresu rozliczeniowego czasu pracy,
ustalania indywidualnego rozk∏adu czasu pracy
pracownika, obni˝ania wymiaru czasu pracy oraz
ograniczenia w zatrudnianiu pracownika na podstawie umów o prac´ na czas okreÊlony;

b) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis
dla sektora rybo∏ówstwa i zmieniajàcym rozporzàdzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193
z 25.07.2007, str. 6),

2) przyznawania, wyp∏aty i zwrotu Êwiadczeƒ finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych;

c) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze
produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007,
str. 35);

3) przyznawania, wyp∏aty i zwrotu Êrodków na dofinansowanie kosztów szkoleƒ i studiów podyplomowych pracowników oraz na wyp∏at´ stypendiów dla pracowników finansowanych ze Êrodków
Funduszu Pracy.
Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) Fundusz — Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ
Pracowniczych, o którym mowa w ustawie z dnia
13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy (Dz. U.
Nr 158, poz. 1121, z 2008 r. Nr 237, poz. 1654 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33);
2) Fundusz Pracy — fundusz, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r.
Nr 69, poz. 415, z póên. zm.2));
3) fundusz szkoleniowy — fundusz, o którym mowa
w art. 67 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
4) koszty studiów podyplomowych — koszty nale˝ne
instytucji prowadzàcej studia podyplomowe;
5) koszty szkolenia — koszty nale˝ne instytucji szkoleniowej;

8) przestój ekonomiczny — niewykonywanie pracy
u przedsi´biorcy w przejÊciowych trudnoÊciach
finansowych przez pracownika pozostajàcego
w gotowoÊci do pracy z przyczyn ekonomicznych
niedotyczàcych pracownika.
Art. 3. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do przedsi´biorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.3)):
1) u którego wystàpi∏ spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzeda˝, nie mniej jednak ni˝ o 25 %, liczony w uj´ciu iloÊciowym lub
wartoÊciowym w ciàgu 3 kolejnych miesi´cy po
dniu 1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych samych
3 miesi´cy w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do
dnia 30 czerwca 2008 r.,
2) który nie zalega w regulowaniu zobowiàzaƒ podatkowych, sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz i Fundusz
Pracy, z wyjàtkiem przypadku, gdy:

6) obni˝ony wymiar czasu pracy — obni˝ony przez
przedsi´biorc´ w przejÊciowych trudnoÊciach
finansowych wymiar czasu pracy pracownika, jednak nie wi´cej ni˝ do po∏owy pe∏nego wymiaru
czasu pracy;
———————
1)

2)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustaw´
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustaw´ z dnia
13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595,
Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800 i Nr 115, poz. 964.

a) zad∏u˝ony pracodawca zawar∏ porozumienie
w sprawie sp∏aty zad∏u˝enia i terminowo op∏aca raty lub korzysta z odroczenia terminu p∏atnoÊci albo
b) zaleganie w regulowaniu sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne i ubezpieczenie zdrowotne
oraz Fundusz i Fundusz Pracy powsta∏o za
okres rozliczeniowy po dniu 1 lipca 2008 r.
a program naprawczy, o którym mowa w pkt 5,
przewiduje pe∏nà sp∏at´ tych zobowiàzaƒ,
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11
i Nr 18, poz. 97.
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3) wobec którego nie zachodzà przes∏anki do og∏oszenia upad∏oÊci, o których mowa w art. 11—13
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z póên.
zm.4)),
4) który w dniu 1 lipca 2008 r. nie znajdowa∏ si´
w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Komunikatu Komisji — Wytyczne wspólnotowe dotyczàce pomocy paƒstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw (Dz.
Urz. UE C 244, z 01.10.2004, str. 2) oraz w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporzàdzenia Komisji WE
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajàce niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(ogólne rozporzàdzenie w sprawie wy∏àczeƒ blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008),
5) który opracowa∏ program naprawczy, uprawdopodobniajàcy popraw´ kondycji finansowej przedsi´biorcy, sporzàdzony na rok liczony od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po dniu z∏o˝enia
wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1,
6) który nie otrzyma∏ pomocy publicznej na wyposa˝enie lub doposa˝enie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze Êrodków Funduszu
Pracy, zgodnie z umowà o refundacj´ zawartà na
podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy po dniu 1 lutego 2009 r. albo
otrzyma∏ t´ pomoc ale od dnia wydania decyzji
o otrzymaniu pomocy publicznej na wyposa˝enie
lub doposa˝enie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze Êrodków Funduszu Pracy
up∏yn´∏o co najmniej 12 miesi´cy,
7) który uzyska∏ zaÊwiadczenie potwierdzajàce spe∏nienie warunków, o których mowa w pkt 1—6
— zwanego dalej „przedsi´biorcà w przejÊciowych
trudnoÊciach finansowych”.
2. Przepisy art. 9—11 i 13 stosuje si´ tak˝e do pozosta∏ych przedsi´biorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej.
3. Pomoc, o której mowa w ustawie:
1) w okresie od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy do dnia
31 grudnia 2010 r. jest pomocà publicznà udzielanà na zasadach, o których mowa w pkt 4.2.2 Komunikatu Komisji — Tymczasowe wspólnotowe
ramy prawne w zakresie pomocy paƒstwa u∏atwiajàce dost´p do finansowania w dobie kryzysu
finansowego i gospodarczego (Dz. Urz. UE C 16
z 22.01.2009, str. 5);
———————
4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871,
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94,
poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r.
Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279, z 2008 r.
Nr 96, poz. 606, Nr 116, poz. 731 i Nr 234, poz. 1572 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 85, poz. 716.
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2) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia
31 grudnia 2011 r. jest pomocà publicznà udzielanà na zasadach pomocy de minimis.
4. Pomoc, o której mowa w ust. 3 pkt 1, nie mo˝e
byç:
1) udzielana na dzia∏alnoÊç w sektorze rybo∏ówstwa
i akwakultury w rozumieniu rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków rybo∏ówstwa
i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000);
2) udzielana na dzia∏alnoÊç w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w za∏àczniku I do Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´
Europejskà;
3) uwarunkowana pierwszeƒstwem u˝ycia towarów
produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
4) udzielana na dzia∏alnoÊç zwiàzanà z wywozem, je˝eli pomoc ta jest bezpoÊrednio zwiàzana z iloÊcià
wywo˝onych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami
bie˝àcymi zwiàzanymi z prowadzeniem dzia∏alnoÊci wywozowej;
5) udzielana w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych
w za∏àczniku I do Traktatu ustanawiajàcego
Wspólnot´ Europejskà, je˝eli:
a) wartoÊç pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub iloÊci takich produktów zakupionych od
producentów surowców lub wprowadzonych
na rynek przez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà obj´te pomocà,
b) udzielenie pomocy zale˝y od przekazania jej
w cz´Êci lub w ca∏oÊci producentom surowców.
5. Pomoc, o której mowa w ust. 3 pkt 1, nie mo˝e
zostaç udzielona przedsi´biorcy, który otrzyma∏ pomoc de minimis z ró˝nych êróde∏ i w ró˝nych formach, której wartoÊç brutto ∏àcznie z pomocà, o którà
si´ ubiega oraz innà pomocà udzielonà w ramach
tymczasowego Êrodka ograniczonej kwoty pomocy
przewidzianego w Komunikacie Komisji, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1, przekracza w okresie od dnia
1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. równowartoÊç w z∏otych kwoty 500 000 euro, obliczanych
wed∏ug Êredniego kursu NBP obowiàzujàcego w dniu
udzielania pomocy.
6. Pomoc, o której mowa w ust. 3 pkt 1, mo˝e byç
udzielana z innà pomocà publicznà lub wsparciem ze
Êrodków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikowalnych, je˝eli ∏àczna
wartoÊç pomocy nie przekroczy maksymalnej intensywnoÊci pomocy okreÊlonej dla danego przeznaczenia w przepisach prawa UE.
Art. 4. 1. Pracownikowi zatrudnionemu u przedsi´biorcy w przejÊciowych trudnoÊciach finansowych,
który uprzednio w formie pisemnej wyrazi∏ zgod´ na
obj´cie go przestojem ekonomicznym, przys∏uguje
przez ∏àczny okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy:
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1) Êwiadczenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1
lit. a, albo stypendium, o którym mowa w art. 24
ust. 1 pkt 2, oraz
2) wynagrodzenie
— w ∏àcznej wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia
za prac´ ustalonego na podstawie odr´bnych przepisów.
2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepe∏nym wymiarze czasu pracy przys∏uguje Êwiadczenie albo stypendium oraz wynagrodzenie, o których mowa
w ust. 1, w ∏àcznej wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia za prac´ ustalonego na podstawie odr´bnych
przepisów, z uwzgl´dnieniem wymiaru czasu pracy
pracownika.
Art. 5. 1. W razie zbiegu prawa pracownika do:
1) Êwiadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1
lit. a,
2) Êwiadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1
lit. b,
3) stypendium, o którym mowa w art. 24 ust. 1,
4) innego Êwiadczenia z tytu∏u zatrudnienia, szkolenia albo studiów podyplomowych, finansowanego ze Êrodków publicznych
— nale˝y si´ wy∏àcznie jedno wy˝sze Êwiadczenie,
a w przypadku jednakowej wysokoÊci tych Êwiadczeƒ — jedno Êwiadczenie przyznane wczeÊniej.
2. Przedsi´biorca w przejÊciowych trudnoÊciach
finansowych ubiegajàcy si´ o Êwiadczenia dla pracowników, o których mowa w ust. 1, sk∏ada organowi
udzielajàcemu pomocy oÊwiadczenie o niekorzystaniu dotychczas przez pracowników z wymienionych
form pomocy.
3. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, nie przys∏ugujà pracownikowi, z wyjàtkiem pracownika, któremu przedsi´biorca w przejÊciowych trudnoÊciach
finansowych obni˝y∏ wymiar czasu pracy na podstawie art. 12, je˝eli w tym okresie pobiera wynagrodzenie za czas choroby okreÊlone w art. 92 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z póên. zm.5)) lub w ustawie z dnia
30 paêdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym
———————
5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586,
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485,
Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz 825 i Nr 115, poz. 958.

Poz. 1035

z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z póên. zm.6)) lub zasi∏ek
z ubezpieczenia chorobowego okreÊlony w ustawie
z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach pieni´˝nych
z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z póên. zm.7)).
Art. 6. Przedsi´biorca w przejÊciowych trudnoÊciach finansowych nie mo˝e wypowiedzieç umowy
o prac´ z przyczyn niedotyczàcych pracownika:
1) w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika Êwiadczeƒ okreÊlonych w art. 14 ust. 1
pkt 1 lub stypendium, o którym mowa w art. 24
ust. 1, oraz
2) w okresie lub w okresach przypadajàcych bezpoÊrednio po okresie lub okresach pobierania Êwiadczeƒ lub stypendium, o których mowa w pkt 1 —
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez ∏àczny okres 6 miesi´cy.
Art. 7. Przedsi´biorca w przejÊciowych trudnoÊciach finansowych, który nie spe∏ni warunków umowy, o której mowa w art. 17 ust. 2 lub art. 22 ust. 1,
jest obowiàzany do zwrotu ca∏oÊci otrzymanej pomocy na zasadach okreÊlonych w tej umowie.
Art. 8. 1. Ârodki finansowe Funduszu i Funduszu
Pracy przekazane na wyp∏at´ Êwiadczeƒ okreÊlonych
w rozdziale 3 i 4 mogà podlegaç egzekucji prowadzonej jedynie na rzecz osób, dla których zosta∏y przekazane.
2. Ze Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 14 ust. 1
pkt 1, oraz ze stypendium, o którym mowa w art. 24
ust. 1, wyp∏acanych z Funduszu i Funduszu Pracy, po
potràceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych na zasadach okreÊlonych w przepisach
o podatku dochodowym od osób fizycznych, potràca
si´ sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne finansowane
ze Êrodków ubezpieczonego, sk∏adki na ubezpieczenie
zdrowotne, a tak˝e nale˝noÊci alimentacyjne na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy dotyczàcych potràcania tych
nale˝noÊci z wynagrodzenia za prac´.
Rozdzia∏ 2
Zasady przed∏u˝ania okresu rozliczeniowego
czasu pracy, ustalania indywidualnego rozk∏adu
czasu pracy pracownika, obni˝ania wymiaru czasu
pracy oraz ograniczenia w zatrudnianiu pracownika
na podstawie umów o prac´ na czas okreÊlony
Art. 9. 1. Je˝eli jest to uzasadnione przyczynami
obiektywnymi lub technologicznymi, lub dotyczàcymi
———————
6)

7)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760
i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121,
poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 164, poz. 1366, z 2007 r. Nr 115, poz. 792, z 2008 r.
Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22,
poz. 120, Nr 99, poz. 825 i Nr 111, poz. 918.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz. 792, z 2008 r. Nr 93, poz. 582,
Nr 119, poz. 771, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 800.
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organizacji czasu pracy, okres rozliczeniowy mo˝e byç
przed∏u˝ony, nie wi´cej jednak ni˝ do 12 miesi´cy,
przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczàcych bezpieczeƒstwa i zdrowia pracowników.
2. W okresie stosowania przed∏u˝onego okresu rozliczeniowego czasu pracy indywidualny rozk∏ad czasu
pracy pracownika mo˝e przewidywaç zró˝nicowanie
liczby godzin do przepracowania w poszczególnych
miesiàcach. Okresy d∏u˝szej pracy równowa˝y si´ okresami krótszej pracy lub okresami niewykonywania pracy w ramach obowiàzujàcego pracownika wymiaru
czasu pracy w przyj´tym okresie rozliczeniowym.
3. Stosowanie przed∏u˝onego okresu rozliczeniowego czasu pracy nie mo˝e naruszaç prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
4. W ka˝dym miesiàcu stosowania przed∏u˝onego
okresu rozliczeniowego czasu pracy:
1) wynagrodzenie pracownika nie mo˝e byç ni˝sze
od wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia za
prac´, ustalonego na podstawie odr´bnych przepisów;
2) harmonogram czasu pracy okreÊlajàcy indywidualny rozk∏ad czasu pracy pracownika mo˝e byç
sporzàdzany na okres krótszy ni˝ okres rozliczeniowy, obejmujàcy jednak co najmniej 2 miesiàce.
5. Przed∏u˝enie okresu rozliczeniowego czasu pracy wprowadza si´ w uk∏adzie zbiorowym pracy lub
w porozumieniu z zak∏adowymi organizacjami zwiàzkowymi; je˝eli nie jest mo˝liwe uzgodnienie treÊci porozumienia ze wszystkimi zak∏adowymi organizacjami
zwiàzkowymi, przedsi´biorca uzgadnia treÊç porozumienia z organizacjami zwiàzkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
6. Je˝eli u danego przedsi´biorcy nie dzia∏ajà zak∏adowe organizacje zwiàzkowe przed∏u˝enie okresu
rozliczeniowego czasu pracy wprowadza si´ w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wy∏onionymi w trybie przyj´tym u tego przedsi´biorcy.
7. Przedsi´biorca przekazuje kopi´ porozumienia
w∏aÊciwemu okr´gowemu inspektorowi pracy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.
Art. 10. 1. Indywidualny rozk∏ad czasu pracy pracownika ustalany przez przedsi´biorc´ mo˝e przewidywaç ró˝ne godziny rozpoczynania i koƒczenia pracy; w takim przypadku ponowne wykonywanie pracy
przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy
w godzinach nadliczbowych.
2. Wykonywanie pracy w rozk∏adzie czasu pracy
ustalonym zgodnie z ust. 1 nie mo˝e naruszaç prawa
pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132
i 133 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
3. Rozwiàzanie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza si´ w uk∏adzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zak∏adowymi organizacjami zwiàzkowymi; je˝eli
nie jest mo˝liwe uzgodnienie treÊci porozumienia ze
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wszystkimi zak∏adowymi organizacjami zwiàzkowymi,
przedsi´biorca uzgadnia treÊç porozumienia z organizacjami zwiàzkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
4. Je˝eli u danego przedsi´biorcy nie dzia∏ajà zak∏adowe organizacje zwiàzkowe rozwiàzanie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza si´ w porozumieniu
z przedstawicielami pracowników wy∏onionymi w trybie przyj´tym u tego przedsi´biorcy.
Art. 11. 1. Pracownik opiekujàcy si´ dzieckiem do
ukoƒczenia przez nie 14. roku ˝ycia lub opiekujàcy si´
cz∏onkiem rodziny wymagajàcym jego osobistej opieki mo˝e z∏o˝yç przedsi´biorcy pisemny wniosek dotyczàcy ustalenia indywidualnego rozk∏adu czasu pracy
przewidujàcego ró˝ne godziny rozpoczynania i koƒczenia pracy. Przepisy art. 10 ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.
2. Przedsi´biorca uwzgl´dnia wniosek pracownika, o którym mowa w ust. 1, chyba ˝e nie jest to mo˝liwe ze wzgl´du na organizacj´ pracy lub rodzaj pracy
wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzgl´dnienia wniosku przedsi´biorca informuje
pracownika na piÊmie.
Art. 12. 1. Wymiar czasu pracy okreÊlony w umowie o prac´ mo˝e byç obni˝ony przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy i nie wi´cej ni˝ do po∏owy pe∏nego
wymiaru czasu pracy; w takim przypadku proporcjonalnemu obni˝eniu ulega tak˝e wynagrodzenie za
prac´.
2. Rozwiàzanie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza si´ w uk∏adzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zak∏adowymi organizacjami zwiàzkowymi; je˝eli
nie jest mo˝liwe uzgodnienie treÊci porozumienia ze
wszystkimi zak∏adowymi organizacjami zwiàzkowymi,
przedsi´biorca w przejÊciowych trudnoÊciach finansowych uzgadnia treÊç porozumienia z organizacjami zwiàzkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu
art. 24125a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.
3. Je˝eli u danego przedsi´biorcy w przejÊciowych
trudnoÊciach finansowych nie dzia∏ajà zak∏adowe organizacje zwiàzkowe rozwiàzanie, o którym mowa
w ust. 1, wprowadza si´ w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wy∏onionymi w trybie przyj´tym u tego przedsi´biorcy.
4. W uk∏adzie zbiorowym pracy albo w porozumieniu okreÊla si´ co najmniej:
1) grupy zawodowe obj´te zamiarem obni˝enia wymiaru czasu pracy;
2) obni˝ony wymiar czasu pracy obowiàzujàcy pracowników;
3) okres, przez jaki obowiàzuje obni˝ony wymiar czasu pracy.
5. Przy obni˝aniu wymiaru czasu pracy zgodnie
z ust. 1—4 nie stosuje si´ art. 42 § 1—3 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
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Art. 13. 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac´ na czas okreÊlony, a tak˝e ∏àczny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o prac´ na
czas okreÊlony mi´dzy tymi samymi stronami stosunku pracy, nie mo˝e przekraczaç 24 miesi´cy.
2. Za kolejnà umow´ na czas okreÊlony, w rozumieniu ust. 1, uwa˝a si´ umow´ zawartà przed up∏ywem 3 miesi´cy od rozwiàzania lub wygaÊni´cia poprzedniej umowy zawartej na czas okreÊlony.
Rozdzia∏ 3
Zasady przyznawania, wyp∏aty i zwrotu Êwiadczeƒ
finansowanych z Funduszu
Art. 14. 1. Dysponent Funduszu mo˝e, na podstawie wniosku przedsi´biorcy w przejÊciowych trudnoÊciach finansowych:
1) udzieliç pracownikom Êwiadczenia:
a) na cz´Êciowe zaspokojenie wynagrodzeƒ pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego,
∏àcznie za okres nieprzekraczajàcy 6 miesi´cy, liczonych od 3 miesiàca przed dniem z∏o˝enia
wniosku do up∏ywu 9 miesiàca po dniu z∏o˝enia
wniosku, na podstawie wykazu uprawnionych
pracowników, do wysokoÊci 100 % zasi∏ku,
o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z uwzgl´dnieniem wymiaru czasu pracy pracownika,
b) na cz´Êciowe zrekompensowanie obni˝enia
wymiaru czasu pracy, za okres nieprzekraczajàcy 6 miesi´cy, do wysokoÊci 70 % zasi∏ku,
o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zale˝noÊci od stopnia
obni˝enia wymiaru czasu pracy pracownika;
2) udzieliç przedsi´biorcy Êwiadczenia na op∏acenie
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne pracowników
nale˝nych od pracodawcy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych od przyznanych Êwiadczeƒ, o których mowa w pkt 1;
3) ustaliç nowe warunki sp∏aty nale˝noÊci Funduszu,
które powsta∏y przed dniem 30 czerwca 2008 r.,
przedsi´biorcy, któremu udzielono po˝yczki z tytu∏u przejÊciowych trudnoÊci finansowych na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie
roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci
pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z póên.
zm.8)) i który nie podlega procesowi likwidacji,
w tym:
a) odroczyç termin p∏atnoÊci nale˝noÊci Funduszu
oraz roz∏o˝yç sp∏at´ nale˝noÊci na raty ustalajàc:
— w przypadku jednorazowej sp∏aty przez d∏u˝nika 15 % nale˝noÊci wobec Funduszu,
w terminie 14 dni po dniu z∏o˝enia wniosku,
———————
8)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1995 r. Nr 87, poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 137, poz. 887, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r.
Nr 154, poz. 1793.
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12-miesi´czny okres odroczenia p∏atnoÊci
i sp∏at´ pozosta∏ej cz´Êci nale˝noÊci w 24 ratach,
— w pozosta∏ych przypadkach — 12-miesi´czny
okres odroczenia p∏atnoÊci i sp∏at´ pozosta∏ej cz´Êci nale˝noÊci w 12 ratach, albo
b) zawiesiç post´powanie egzekucyjne i naliczanie
odsetek od niesp∏aconej kwoty Êwiadczeƒ pracowniczych stanowiàcych nale˝noÊci Funduszu
na okres roku od dnia z∏o˝enia wniosku, z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia terminu sp∏aty o okres
kolejnego roku na podstawie dodatkowego
wniosku, o ile sytuacja gospodarcza przedsi´biorcy nie uleg∏a pogorszeniu w stosunku do
sytuacji opisanej w pierwszym wniosku.
2. ¸àczny czas korzystania ze Êwiadczeƒ, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, nie mo˝e przekroczyç 6 miesi´cy
w stosunku do jednego pracownika.
3. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowià podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne.
4. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowià pomoc publicznà udzielanà na zasadach wskazanych w art. 3 ust. 3.
Art. 15. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 14
ust. 1, wraz z wymaganymi dokumentami stanowiàcymi podstaw´ do uzyskania Êwiadczeƒ wskazanych
w art. 14 ust. 1 przedsi´biorca w przejÊciowych trudnoÊciach finansowych sk∏ada kierownikowi Biura Terenowego Funduszu w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ tego przedsi´biorcy. Z∏o˝enie wniosku jest równoznaczne z wystàpieniem o wydanie zaÊwiadczenia
o spe∏nianiu warunków, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1—6.
2. Do wniosku do∏àcza si´:
1) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie warunków,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1—4 i 6;
2) program naprawczy, o którym mowa w art. 3
ust. 1 pkt 5;
3) oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 2;
4) zgod´ pracownika, o której mowa w art. 4.
3. Kierownik Biura Terenowego Funduszu przekazuje wniosek niezw∏ocznie:
1) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa
— w odniesieniu do przedsi´biorstwa paƒstwowego albo spó∏ki z udzia∏em Skarbu Paƒstwa, z zastrze˝eniem pkt 2;
2) marsza∏kowi województwa — w odniesieniu do
mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego albo Êredniego
przedsi´biorcy w rozumieniu art. 104—106 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej;
3) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki —
w odniesieniu do pozosta∏ych przedsi´biorców.
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Art. 16. 1. Organ, o którym mowa w art. 15 ust. 3
pkt 1—3, w przypadku stwierdzenia, ˝e przedsi´biorca
spe∏nia warunki, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1—6, jest zobowiàzany do wydania zaÊwiadczenia
potwierdzajàcego spe∏nienie tych warunków w terminie 7 dni od dnia wp∏ywu do tego organu kompletnego wniosku oraz do zwrotu wniosku wraz z zaÊwiadczeniem kierownikowi Biura Terenowego Funduszu.

5) zakres informacji niezb´dnych do zawarcia umowy,

2. Kopi´ zaÊwiadczenia organ, o którym mowa
w art. 15 ust. 3 pkt 1—3, przesy∏a okr´gowemu inspektorowi pracy.

Art. 20. Dysponent Funduszu mo˝e upowa˝niç Dyrektora Krajowego Biura Funduszu do wykonania
czynnoÊci, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 17
ust. 1, w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

3. O wydaniu zaÊwiadczenia kierownik Biura Terenowego Funduszu zawiadamia przedsi´biorc´ w przejÊciowych trudnoÊciach finansowych na piÊmie, przekazujàc kopi´ zaÊwiadczenia.
4. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, o którym mowa w ust. 1, podmioty, o których
mowa w art. 15 ust. 3, wzywajà do uzupe∏nienia wniosku w ciàgu 7 dni. Po bezskutecznym up∏ywie terminu
wniosek pozostawia si´ bez rozpoznania.
5. W przypadku stwierdzenia, ˝e przedsi´biorca
nie spe∏nia warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1—6, organ, o którym mowa w art. 15 ust. 3
pkt 1—3, wydaje decyzj´ o odmowie wydania zaÊwiadczenia.
Art. 17. 1. W celu uzyskania Êwiadczeƒ okreÊlonych w art. 14 ust. 1 przedsi´biorca w przejÊciowych
trudnoÊciach finansowych wyst´puje za poÊrednictwem kierownika Biura Terenowego Funduszu w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ tego przedsi´biorcy
o zawarcie umowy z dysponentem Funduszu.
2. Na podstawie umowy kierownik Biura Terenowego Funduszu przekazuje przedsi´biorcy w przejÊciowych trudnoÊciach finansowych jednorazowo
Êrodki na finansowanie Êwiadczeƒ za okres przed
dniem z∏o˝enia wniosku oraz miesi´cznie z do∏u, za
okres po dniu z∏o˝enia wniosku, na podstawie wykazu
uprawnionych pracowników sk∏adanego przez tego
przedsi´biorc´ niezw∏ocznie po podpisaniu umowy,
za okres przed dniem z∏o˝enia wniosku lub do koƒca
miesiàca, za który Êwiadczenie jest nale˝ne.

6) wymagane dokumenty uzasadniajàce wniosek
— majàc na uwadze prawid∏owoÊç dysponowania
Êrodkami Funduszu, a tak˝e koniecznoÊç zapewnienia zgodnoÊci udzielania pomocy z zasadami przyznawania pomocy publicznej.

Art. 21. W sytuacji gdy pomoc, o której mowa
w art. 14 ust. 1, zostanie wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem, przedsi´biorca w przejÊciowych
trudnoÊciach finansowych jest zobowiàzany do natychmiastowego zwrotu kwoty pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od dnia nast´pnego po
dniu wyp∏aty.
Rozdzia∏ 4
Zasady dofinansowania kosztów szkoleƒ
i studiów podyplomowych oraz wyp∏aty stypendiów
dla pracowników
Art. 22. 1. Na wniosek przedsi´biorcy w przejÊciowych trudnoÊciach finansowych, który utworzy∏ fundusz szkoleniowy, starosta mo˝e dofinansowaç z Funduszu Pracy na warunkach okreÊlonych w umowie zawartej z przedsi´biorcà:
1) koszty szkolenia pracowników skierowanych na
szkolenie za okres nieprzekraczajàcy 6 miesi´cy,
2) koszty studiów podyplomowych skierowanych
pracowników za okres nieprzekraczajàcy 12 miesi´cy
— pod warunkiem ˝e szkolenie lub studia podyplomowe sà uzasadnione jego obecnymi lub przysz∏ymi
potrzebami. Przepis art. 69 ust. 1a ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stosuje si´ odpowiednio.

Art. 18. Âwiadczenia, o których mowa w art. 14
ust. 1 pkt 1 i 2, sà przekazywane na rachunek przedsi´biorcy w przejÊciowych trudnoÊciach finansowych,
który niezw∏ocznie wyp∏aca je pracownikom oraz odprowadza nale˝ne sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne
i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.

2. WysokoÊç dofinansowania wynosi na jednà osob´ do 80 % kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych, nie wi´cej jednak ni˝ 300 % przeci´tnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale og∏aszanego przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên. zm.9))
i obowiàzujàcego w dniu zawarcia umowy.

Art. 19. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

———————

1) szczegó∏owy tryb przyznawania i wyp∏aty Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2,
2) wzór wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1,
3) wzór zaÊwiadczenia, o którym mowa w art. 16
ust. 1,
4) wzór wykazu, o którym mowa w art. 17 ust. 2,

9)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368
i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192,
poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz
z 2009 r. Nr 8, poz. 38, Nr 42, poz. 338, Nr 69, poz. 596
i Nr 97, poz. 800.
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3. Dofinansowanie kosztów szkoleƒ i studiów podyplomowych, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc publicznà udzielanà na zasadach wskazanych
w art. 3 ust. 3.
4. W przypadku nieukoƒczenia z winy pracownika
szkolenia lub studiów podyplomowych dofinansowanych z Funduszu Pracy przedsi´biorca w przejÊciowych trudnoÊciach finansowych zwraca staroÊcie
koszty szkolenia lub studiów, na zasadach okreÊlonych w umowie, o której mowa w ust. 1.
Art. 23. 1. Przedsi´biorca w przejÊciowych trudnoÊciach finansowych, kierujàc pracownika na szkolenie
lub studia podyplomowe, o których mowa w art. 22
ust. 1, zawiera z nim umow´ okreÊlajàcà prawa i obowiàzki stron.
2. Pracownik, który nie ukoƒczy∏ szkolenia lub studiów podyplomowych ze swojej winy lub z którym zosta∏ rozwiàzany stosunek pracy w trybie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, jest
obowiàzany do zwrotu przedsi´biorcy kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych, na zasadach okreÊlonych w umowie z przedsi´biorcà, o której mowa
w ust. 1.
Art. 24. 1. W okresie szkolenia lub studiów podyplomowych pracownikowi przys∏uguje stypendium,
z zastrze˝eniem art. 5, finansowane ze Êrodków Funduszu Pracy, wyp∏acane przez przedsi´biorc´ w przejÊciowych trudnoÊciach finansowych na zasadach dotyczàcych wyp∏aty wynagrodzenia pracownikom
okreÊlonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy w okresie:
1) obni˝onego wymiaru czasu pracy — w wysokoÊci
100 % zasi∏ku, o którym mowa w art. 72 ust. 1
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo
2) przestoju ekonomicznego — w wysokoÊci do
100 % zasi∏ku, o którym mowa w pkt 1, z uwzgl´dnieniem wymiaru czasu pracy pracownika.
2. Stypendium stanowi podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne.
3. Starosta finansuje przedsi´biorcy w przejÊciowych trudnoÊciach finansowych na warunkach okreÊlonych w umowie, o której mowa w art. 22 ust. 1, naliczone od wyp∏aconych stypendiów sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne pracowników nale˝ne od pracodawcy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
Art. 25. 1. Przedsi´biorca w przejÊciowych trudnoÊciach finansowych jest obowiàzany w terminie wskazanym w umowie, o której mowa w art. 22 ust. 1, do
przekazania powiatowemu urz´dowi pracy listy pracowników, zawierajàcej ich imiona, nazwiska, numery
PESEL i miejsca zamieszkania, skierowanych na szkolenie lub studia podyplomowe, obj´tych obni˝onym
wymiarem czasu pracy albo przestojem ekonomicznym, ze wskazaniem okresu, w którym pracownikowi
b´dzie przys∏ugiwaç obni˝one wynagrodzenie, oraz
informacji o wy˝szym Êwiadczeniu dla poszczególnych pracowników, stosownie do art. 5 ust. 1.
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2. W trakcie trwania umowy, o której mowa
w art. 22 ust. 1, przedsi´biorca w przejÊciowych trudnoÊciach finansowych jest zobowiàzany do niezw∏ocznego przekazywania powiatowemu urz´dowi pracy
informacji o wszelkich zmianach danych okreÊlonych
w ust. 1.
Art. 26. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki dofinansowania ze Êrodków Funduszu Pracy kosztów
szkoleƒ, studiów podyplomowych i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne oraz szczegó∏owe warunki finansowania stypendiów, a tak˝e zakres informacji przekazywanych powiatowemu urz´dowi pracy niezb´dnych do prawid∏owego dofinansowania szkoleƒ i studiów podyplomowych oraz finansowania stypendiów, majàc na uwadze prawid∏owoÊç wydatkowania
Êrodków, a tak˝e koniecznoÊç zapewnienia zgodnoÊci
udzielania pomocy z zasadami przyznawania pomocy
publicznej.
Rozdzia∏ 5
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 27. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.10)) w art. 14 w ust. 2
w pkt 12 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje
pkt 13 w brzmieniu:
„13) Êrodki zak∏adowego funduszu szkoleniowego,
o którym mowa w art. 67 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i in———————
10)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353
i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658,
Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181,
poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378
i Nr 211, poz. 1549, z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141,
poz. 888, Nr 143, poz. 894, Nr 209, poz. 1316, Nr 220,
poz. 1431 i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507
oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 6, poz. 33, Nr 19, poz. 100,
Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 91, poz. 741, Nr 97,
poz. 800 i Nr 115, poz. 964.
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dzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla
pracowników i przedsi´biorców,

stytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69,
poz. 415, z póên. zm.11)), w cz´Êci uznanej za
koszt uzyskania przychodów:
a) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zosta∏y wp∏acone do tego funduszu, lub
w ciàgu roku podatkowego nast´pujàcego
po tym roku,
b) wykorzystane niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy lub przepisami ustawy o ∏agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla
pracowników i przedsi´biorców,
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c) w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowego,”.
Art. 29. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póên. zm.14)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 68 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Wp∏aty, o których mowa w ust. 1, obcià˝ajà
koszty dzia∏alnoÊci pracodawców.”;

c) w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowego.”.

2) w art. 108 w ust. 1 w pkt 55 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje pkt 56 w brzmieniu:

Art. 28. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.12)) w art. 12 w ust. 1 po
pkt 5a dodaje si´ pkt 5b w brzmieniu:

„56) kosztów szkoleƒ, studiów podyplomowych,
stypendiów i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne oraz Êwiadczeƒ, o których mowa
w przepisach o ∏agodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przedsi´biorców.”.

„5b) Êrodki zak∏adowego funduszu szkoleniowego,
o którym mowa w art. 67 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69,
poz. 415, z póên. zm.13)), w cz´Êci uznanej za
koszt uzyskania przychodów:
a) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zosta∏y wp∏acone do tego funduszu, lub
w ciàgu roku podatkowego nast´pujàcego
po tym roku,

Art. 30. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci
pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z 2008 r. Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) po art. 14 dodaje si´ art. 14a w brzmieniu:
„Art. 14a. 1. W okresie od dnia z∏o˝enia wniosku
o og∏oszenie upad∏oÊci pracodawcy
spe∏niajàcego wymogi wskazane
w art. 22—25 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535,
z póên. zm.15)) do dnia wydania przez
sàd postanowienia w sprawie og∏oszenia upad∏oÊci, pracodawca mo˝e
z∏o˝yç do kierownika Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych wniosek
o wyp∏at´ zaliczek przeznaczonych na
zaspokojenie
niezaspokojonych
Êwiadczeƒ pracowniczych, o których
mowa w art. 12 ust. 2, w kwocie niezaspokojonych Êwiadczeƒ nale˝nych
uprawnionemu pracownikowi, nie
wy˝szej jednak ni˝ wysokoÊç minimalnego wynagrodzenia za prac´,
ustalonego na podstawie odr´bnych
przepisów, obowiàzujàcego w dniu
wyp∏aty zaliczki.

b) wykorzystane niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy lub przepisami ustawy o ∏ago———————
11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595,
Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800 i Nr 115, poz. 964.
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874,
Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957,
Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6,
poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894,
Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546,
Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684,
Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419
i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353,
Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165,
poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545,
Nr 69, poz. 587 i Nr 79, poz. 666.
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595,
Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800 i Nr 115, poz. 964.

———————
14)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595,
Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800 i Nr 115, poz. 964.
15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871,
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94,
poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r.
Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279, z 2008 r.
Nr 96, poz. 606, Nr 116, poz. 731 i Nr 234, poz. 1572 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 85, poz. 716.
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2. Wniosek obejmuje zbiorczy wykaz
niezaspokojonych roszczeƒ pracowniczych, do którego stosuje si´ odpowiednio art. 15 ust. 1, oraz poÊwiadczonà za zgodnoÊç z orygina∏em kopi´ wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci
z∏o˝onego w sàdzie wraz z do∏àczonymi do niego dokumentami.
3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1, sà
wyp∏acane bezpoÊrednio pracownikowi.”;
2) po art. 21 dodaje si´ art. 21a w brzmieniu:
„Art. 21a. Ze Êrodków Funduszu mogà byç wyp∏acane tak˝e inne Êwiadczenia na zasadach okreÊlonych w odr´bnych ustawach, o ile Fundusz otrzyma dodatkowe
Êrodki finansowe przewidziane na ich
wyp∏at´.”;
3) w art. 23:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przekazanie Êrodków finansowych Funduszu na wyp∏at´ Êwiadczeƒ oraz zaliczek,
o których mowa w art. 14a, a tak˝e wyp∏ata
Êwiadczeƒ ze Êrodków Funduszu, powoduje
z mocy prawa przejÊcie na Fundusz roszczenia wobec pracodawcy, likwidatora lub innej osoby zarzàdzajàcej majàtkiem pracodawcy lub roszczenia do masy upad∏oÊci
o zwrot wyp∏aconych Êwiadczeƒ.”,
b) w ust. 3 zdanie wprowadzajàce do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz mo˝e okreÊliç warunki zwrotu wyp∏aconych Êwiadczeƒ, jak równie˝ odstàpiç w ca∏oÊci lub w cz´Êci od dochodzenia zwrotu wyp∏aconych Êwiadczeƒ i naliczonych, a niesp∏aconych odsetek od nieterminowych p∏atnoÊci, gdy
dochodzi zwrotu lub prowadzi post´powanie
egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych,
pracodawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upad∏oÊci, je˝eli podj´cie takich decyzji przez Fundusz:”;
4) w art. 25 w ust. 1 w pkt 8 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje pkt 9 w brzmieniu:
„9) Êrodki pochodzàce z funduszy celowych.”;
5) po art. 26 dodaje si´ art. 26a w brzmieniu:
„Art. 26a. Dysponent Funduszu mo˝e podejmowaç dzia∏ania zwiàzane z realizacjà
ustawowych zadaƒ Funduszu z wykorzystaniem Êrodków zagranicznych.”;
6) w art. 27 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Ârodki Funduszu przeznacza si´ równie˝ na
finansowanie zadaƒ wynikajàcych z innych
ustaw. Dysponent Funduszu mo˝e dokonywaç przesuni´ç przewidzianych w planie Funduszu kwot na finansowanie poszczególnych
zadaƒ oraz na finansowanie nowych, nieprzewidzianych w planie zadaƒ w przypadku ich
wprowadzenia ustawà, z tym jednak ˝e ∏àczna kwota Êrodków na finansowanie zadaƒ
wynikajàcych z ochrony roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy
nie powinna zostaç zmniejszona w celu jej
przeznaczenia na inne cele.”.
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Rozdzia∏ 6
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 31. W 2009 r. minister w∏aÊciwy do spraw pracy przeka˝e Funduszowi jednorazowo Êrodki Funduszu Pracy w kwocie 960 mln z∏ z przeznaczeniem na
wyp∏at´ Êwiadczeƒ, o których mowa w ustawie.
Art. 32. Od dnia 1 stycznia 2010 r. wysokoÊç
Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1, oraz
stypendium, o którym mowa w art. 24 ust. 1, jest ustalana w oparciu o art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w brzmieniu obowiàzujàcym w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 33. 1. Pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 1,
udziela si´ do dnia 31 grudnia 2011 r.
2. Finansowanie kosztów szkoleƒ, studiów podyplomowych i stypendiów wraz ze sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏eczne, o których mowa w art. 22 ust. 1
i art. 24 ust. 1 i 3, jest realizowane ze Êrodków Funduszu Pracy do dnia 31 grudnia 2011 r.
Art. 34. 1. Przed∏u˝enie okresu rozliczeniowego
czasu pracy, indywidualny rozk∏ad czasu pracy pracownika, obni˝ony wymiar czasu pracy oraz ograniczenia w zatrudnianiu pracownika na podstawie
umów o prac´ na czas okreÊlony, stosowane na podstawie przepisów rozdzia∏u 2, obowiàzujà nie d∏u˝ej
ni˝ do dnia 31 grudnia 2011 r.
2. Do umów o prac´ zawartych na czas okreÊlony
trwajàcych w dniu 1 stycznia 2012 r. stosuje si´
art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.
3. Obj´cie pracownika przestojem ekonomicznym
stosuje si´ nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2011 r.
Art. 35. 1. Do umów o prac´ zawartych na czas
okreÊlony trwajàcych w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy nie stosuje si´ przepisów art. 251 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
2. Do umów, o których mowa w ust. 1, stosuje si´
przepisy art. 13.
3. Je˝eli termin rozwiàzania umowy o prac´ na
czas okreÊlony, zawartej przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, przypada po dniu 31 grudnia
2011 r., umowa rozwiàzuje si´ z up∏ywem czasu, na
który zosta∏a zawarta.
Art. 36. W roku 2009 i 2010 przepisy rozdzia∏u 3 i 4
stosuje si´ od dnia og∏oszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodnoÊci pomocy publicznej
przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem.
Art. 37. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

