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102

USTAWA

z dnia 18 grudnia 2003 r.

o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa ˝elaza i stali

Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o re-
strukturyzacji hutnictwa ˝elaza i stali (Dz. U. Nr 111,
poz. 1196 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844
i Nr 139, poz. 1325) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) aktywizacji zawodowej pracowników na rynku
pracy,”;



2) po art. 1 dodaje si´ art. 1a i 1b w brzmieniu:

„Art. 1a. 1. Przepisy ustawy, z zastrze˝eniem
ust. 2, stosuje si´ do hut, którym
udzielenie pomocy publicznej na re-
strukturyzacj´, w rozumieniu przepi-
sów o warunkach dopuszczalnoÊci
i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsi´biorców, jest dopuszczalne.

2. Przepisy rozdzia∏u 3 stosuje si´ tak˝e
do:

1) hut, którym udzielenie pomocy pu-
blicznej na restrukturyzacj´, w rozu-
mieniu przepisów wymienionych
w ust. 1, jest niedopuszczalne,

2) spó∏ek zale˝nych.

Art. 1b. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) hucie — nale˝y przez to rozumieç

przedsi´biorc´ wykonujàcego dzia∏al-
noÊç w zakresie produkcji ˝eliwa i stali
oraz stopów ˝elaza, produkcji rur sta-
lowych, przewodów rurowych i profili
drà˝onych oraz obróbki wst´pnej ˝eli-
wa i stali, z wyjàtkiem produkcji kon-
strukcji stalowych, odlewów i wyro-
bów kutych,

2) spó∏ce zale˝nej — nale˝y przez to rozu-
mieç spó∏k´, w której akcje lub udzia∏y
huty, której udzielenie pomocy pu-
blicznej na restrukturyzacj´ jest do-
puszczalne, w rozumieniu przepisów
wymienionych w art. 1a ust. 1, prze-
kraczajà poÊrednio lub bezpoÊrednio
50 % wartoÊci kapita∏u zak∏adowego,
wykonujàcà na rzecz tej huty dzia∏al-
noÊç serwisowà, us∏ugowà lub prze-
twórczà, majàcà wp∏yw na jej produk-
tywnoÊç.”;

3) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
og∏asza, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” wykazy:

1) hut, którym udzielenie pomocy publicz-
nej na restrukturyzacj´ jest dopuszczal-
ne, 

2) hut, którym udzielenie pomocy publicz-
nej na restrukturyzacj´ jest niedopusz-
czalne,

3) spó∏ek zale˝nych.”;

4) w art. 9 w ust. 1 uchyla si´ pkt 2;

5) tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:

„Aktywizacja zawodowa pracowników na rynku
pracy”;

6) art. 14—17 otrzymujà brzmienie:

„Art. 14. 1. èród∏em finansowania aktywizacji za-
wodowej pracowników na rynku pracy

sà Êrodki: hut, spó∏ek zale˝nych, praco-
dawców nieb´dàcych hutami ani spó∏-
kami zale˝nymi, zwanych dalej „praco-
dawcami spoza hutnictwa”, oraz bu-
d˝etu paƒstwa, do wysokoÊci kwoty
przeznaczonej na ten cel w ustawach
bud˝etowych, a tak˝e Êrodki instytucji
zagranicznych i inne êród∏a finansowa-
nia.

2. W przypadku gdy wysokoÊç Êrodków
przeznaczonych w bud˝ecie paƒstwa
na finansowanie aktywizacji zawodo-
wej pracowników na rynku pracy nie
zapewnia pe∏nego pokrycia dofinanso-
wania, o którym mowa w ustawie, do-
finansowanie ze Êrodków bud˝eto-
wych b´dzie odpowiednio ni˝sze.

3. Dofinansowanie Êwiadczeƒ, wymie-
nionych w art. 15 ust. 1 oraz
w art. 17d ust. 1 w cz´Êci dotyczàcej
bud˝etu paƒstwa, odbywa si´ za po-
Êrednictwem huty albo spó∏ki zale˝nej.

4. Podstawà przyznania Êrodków bud˝e-
towych na dofinansowanie Êwiadczeƒ
okreÊlonych w ustawie jest umowa za-
warta mi´dzy ministrem w∏aÊciwym
do spraw gospodarki a hutà albo spó∏-
kà zale˝nà.

Art. 15. 1. Pracownikom zatrudnionym przez hu-
t´ albo spó∏k´ zale˝nà, przewidzianym
do zwolnienia z powodu likwidacji sta-
nowiska pracy, którzy nie posiadajà
uprawnieƒ do emerytury albo upraw-
nieƒ do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy, przys∏ugujà nast´pujàce upraw-
nienia:

1) przekwalifikowanie — kontrakt szko-
leniowy, zwany dalej „kontraktem
szkoleniowym”,

2) doradztwo zawodowe i jednorazo-
we bezp∏atne szkolenie,

3) jednorazowa odprawa warunkowa,

4) odprawa warunkowa.

2. Poszczególne uprawnienia, o których
mowa w ust. 1, mogà byç przyznane
pracownikowi huty albo spó∏ki zale˝-
nej tylko jeden raz, na jego wniosek, za
zgodà huty albo spó∏ki zale˝nej, je˝eli
przed dniem z∏o˝enia wniosku pracow-
nik ten nie korzysta∏ z takich upraw-
nieƒ.

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1
pkt 1 oraz pkt 3 i 4, nie przys∏ugujà pra-
cownikowi huty albo spó∏ki zale˝nej,
w stosunku do której postanowieniem
w∏aÊciwego sàdu og∏oszono upad∏oÊç.

Art. 16. 1. Kontrakt szkoleniowy jest przyznawa-
ny przez hut´ albo spó∏k´ zale˝nà na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 10 miesi´cy, je˝e-
li pracownik z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e
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wyra˝a zgod´ na rozwiàzanie stosunku
pracy po zakoƒczeniu okresu, na który
kontrakt ten przyznano, i rozpocznie
jednorazowe szkolenie.

2. W okresie korzystania z kontraktu szko-
leniowego pracownik jest zwolniony
z obowiàzku Êwiadczenia pracy oraz
przys∏ugujà mu bezp∏atne: doradztwo
zawodowe i jednorazowe szkolenie fi-
nansowane ze Êrodków, o których mo-
wa w art. 14 ust. 1.

3. W okresie korzystania z kontraktu szko-
leniowego huta albo spó∏ka zale˝na
wyp∏aca pracownikowi co miesiàc, po-
czàwszy od miesiàca, w którym rozpo-
czà∏ szkolenie, wynagrodzenie oblicza-
ne jak wynagrodzenie za urlop wypo-
czynkowy.

4. Huta albo spó∏ka zale˝na, przyznajàc
pracownikowi kontrakt szkoleniowy,
jest obowiàzana do dokonania wp∏at
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne:
emerytalne i rentowe, a tak˝e zaliczek
na podatek dochodowy od osób fizycz-
nych, sk∏adek na ubezpieczenie zdro-
wotne oraz sk∏adek p∏aconych na Fun-
dusz Pracy i Fundusz Gwarantowa-
nych Âwiadczeƒ Pracowniczych, w wy-
sokoÊci okreÊlonej w odr´bnych prze-
pisach.

5. èród∏em finansowania kontraktu szko-
leniowego sà Êrodki:

1) bud˝etu paƒstwa do wysokoÊci
75 % kwoty wynagrodzenia pracow-
nika obliczanego jak wynagrodzenie
za urlop wypoczynkowy,

2) huty albo spó∏ki zale˝nej do wyso-
koÊci stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy
wysokoÊcià nale˝nego wynagrodze-
nia a kwotà uzyskanà z bud˝etu paƒ-
stwa.

Art. 17. 1. Jednorazowa odprawa warunkowa
przys∏uguje pracownikowi korzystajà-
cemu z kontraktu szkoleniowego, z któ-
rym po zakoƒczeniu szkolenia i przed
up∏ywem 10 miesi´cy od dnia przyzna-
nia tego kontraktu rozwiàzany zostanie
stosunek pracy z przyczyn dotyczàcych
zak∏adu pracy w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.
o szczególnych zasadach rozwiàzywa-
nia z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy
(Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980,
Nr 135, poz. 1146 i Nr 200, poz. 1679
oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844).

2. Jednorazowa odprawa warunkowa
jest wyp∏acana pracownikowi w kwo-
cie równej iloczynowi liczby pe∏nych
miesi´cy pozostajàcych do zakoƒcze-

nia dziesi´ciomiesi´cznego okresu
trwania kontraktu szkoleniowego
i kwoty ustalonej zgodnie z art. 16
ust. 3 i pomniejszonej o kwot´ odpo-
wiadajàcà wysokoÊci sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne oraz ubezpiecze-
nie zdrowotne, finansowanych ze
Êrodków ubezpieczonego.

3. èród∏em finansowania jednorazowej
odprawy warunkowej sà Êrodki:

1) bud˝etu paƒstwa do wysokoÊci
75 % kwoty wyp∏aconej pracowni-
kowi,

2) huty albo spó∏ki zale˝nej w wysoko-
Êci stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy wy-
sokoÊcià jednorazowej odprawy
warunkowej a kwotà uzyskanà z bu-
d˝etu paƒstwa.”;

7) po art. 17 dodaje si´ art. 17a—17d w brzmieniu:

„Art. 17a. 1. Pracownikom zatrudnionym w hucie
albo spó∏ce zale˝nej przed dniem
10 stycznia 2003 r. przez okres co naj-
mniej 6 miesi´cy, z którymi po tym
dniu rozwiàzano stosunek pracy
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pra-
cy, za ich zgodà, na podstawie przepi-
sów ustawy, o której mowa w art. 17
ust. 1, przys∏uguje, z zastrze˝eniem
ust. 2, odprawa warunkowa w wyso-
koÊci 12 000 z∏, je˝eli w dniu rozwiàza-
nia stosunku pracy pracownik ten:

1) osiàgnà∏ wiek co najmniej 58 lat —
kobieta i posiada okres uprawnia-
jàcy do emerytury co najmniej
20 lat lub osiàgnà∏ wiek co naj-
mniej 63 lat — m´˝czyzna i posia-
da okres uprawniajàcy do emery-
tury co najmniej 25 lat, lub

2) osiàgnà∏ wiek co najmniej 50 lat —
kobieta i posiada okres uprawnia-
jàcy do emerytury co najmniej
30 lat, lub osiàgnà∏ wiek co naj-
mniej 55 lat — m´˝czyzna i posia-
da okres uprawniajàcy do emery-
tury co najmniej 35 lat, lub

3) osiàgnà∏ okres uprawniajàcy do
emerytury co najmniej 35 lat — ko-
bieta, lub osiàgnà∏ okres upraw-
niajàcy do emerytury co najmniej
40 lat — m´˝czyzna.

2. Pracownikowi, który nie spe∏nia wa-
runków okreÊlonych w ust. 1 oraz
oÊwiadczy, ˝e rezygnuje z kontraktu
szkoleniowego i po rozwiàzaniu sto-
sunku pracy:

1) podejmie zatrudnienie u praco-
dawcy spoza hutnictwa niekorzy-
stajàcego z dofinansowania, o któ-
rym mowa w art. 17d ust. 1, albo
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2) rozpocznie dzia∏alnoÊç gospodar-
czà

— przys∏uguje odprawa warunkowa
wyp∏acana przez hut´ albo spó∏k´ za-
le˝nà w kwocie stanowiàcej równo-
wartoÊç szeÊciomiesi´cznego wyna-
grodzenia, obliczanego jak wynagro-
dzenie za urlop wypoczynkowy, po-
mniejszonej o kwot´ odpowiadajàcà
wysokoÊci sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne oraz ubezpieczenie zdro-
wotne, finansowanych ze Êrodków
ubezpieczonego.

3. èród∏em finansowania odprawy wa-
runkowej, o której mowa w ust. 1, sà
Êrodki:

1) bud˝etu paƒstwa do wysokoÊci
75 % kwoty, o której mowa
w ust. 1,

2) huty albo spó∏ki zale˝nej w wyso-
koÊci stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy
wysokoÊcià nale˝nej odprawy,
o której mowa w ust. 1, a kwotà
uzyskanà z bud˝etu paƒstwa.

4. èród∏em finansowania odprawy wa-
runkowej, o której mowa w ust. 2, sà
Êrodki:

1) bud˝etu paƒstwa do wysokoÊci
75 % kwoty obliczanej w sposób
okreÊlony w ust. 2,

2) huty albo spó∏ki zale˝nej w wyso-
koÊci stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy
wysokoÊcià nale˝nej odprawy
a kwotà uzyskanà z bud˝etu paƒ-
stwa.

Art. 17b. Jednorazowe bezp∏atne szkolenie finan-
sowane jest ze Êrodków, o których mo-
wa w art. 14 ust. 1.

Art. 17c. 1. Huta albo spó∏ka zale˝na mo˝e orga-
nizowaç, dla pracowników zmieniajà-
cych stanowiska pracy, szkolenia:

1) specjalistyczne, obejmujàce szko-
lenia teoretyczne i praktyczne, do-
tyczàce obecnego lub przysz∏ego
stanowiska pracy pracownika
w hucie albo spó∏ce zale˝nej oraz
zwiàzane ze specyfikà przedmiotu
jej dzia∏ania,

2) ogólne, majàce na celu podnosze-
nie kwalifikacji. 

2. Koszty szkoleƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, ponoszà: 

1) bud˝et paƒstwa do wysokoÊci
25 % ogólnych kosztów szkolenia,

2) huta albo spó∏ka zale˝na w wyso-
koÊci stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy
wysokoÊcià ogólnych kosztów
szkolenia a kwotà uzyskanà z bu-
d˝etu paƒstwa.

3. Koszty szkoleƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, ponoszà:

1) bud˝et paƒstwa do wysokoÊci
50 % ogólnych kosztów szkolenia,

2) huta albo spó∏ka zale˝na w wyso-
koÊci stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy
wysokoÊcià ogólnych kosztów
szkolenia a kwotà uzyskanà z bu-
d˝etu paƒstwa.

4. Warunkiem dofinansowania z bud˝e-
tu paƒstwa szkoleƒ, o których mowa
w ust. 1, jest przedstawienie przez hu-
t´ albo spó∏k´ zale˝nà wysokoÊci
kosztów okreÊlonych w ust. 5.

5. Do kosztów kwalifikujàcych si´ jako
koszty szkolenia zalicza si´ koszty:

1) wynagrodzenia osób prowadzà-
cych szkolenie,

2) podró˝y osób prowadzàcych szko-
lenie i uczestników szkolenia,

3) zakwaterowania osób prowadzà-
cych szkolenie oraz uczestników
szkolenia,

4) amortyzacji maszyn i urzàdzeƒ,
w zakresie, w jakim sà one wyko-
rzystywane na potrzeby szkolenia,

5) us∏ug doradczych, zwiàzanych
z danym szkoleniem,

6) bie˝àce, obejmujàce wydatki po-
noszone na materia∏y zwiàzane ze
szkoleniem,

7) zatrudniania pracownika, pono-
szone przez hut´ albo spó∏k´ zale˝-
nà w okresie, w którym pracownik
ten uczestniczy w szkoleniu, do
wysokoÊci sumy kosztów okreÊlo-
nych w pkt 1—6.

Art. 17d. 1. Pracodawca spoza hutnictwa, który
w ramach utworzenia nowego miej-
sca pracy zatrudni pracownika, który
nie korzysta∏ z uprawnieƒ wymienio-
nych w art. 15 ust. 1, z którym huta al-
bo spó∏ka zale˝na rozwiàza∏a stosu-
nek pracy z powodu likwidacji stano-
wiska pracy, na wniosek pracownika,
na czas nieokreÊlony w pe∏nym wy-
miarze czasu pracy przez okres co
najmniej:

1) 24 miesi´cy albo

2) 36 miesi´cy, w przypadku pracow-
nika, któremu brakuje nie wi´cej
ni˝ trzy lata do uzyskania upraw-
nieƒ do emerytury

— otrzyma ze Êrodków bud˝etu paƒ-
stwa dofinansowanie wynagrodzenia
zatrudnionego pracownika, z zastrze-
˝eniem art. 14 ust. 2.

2. Dofinansowanie dla pracodawcy spo-
za hutnictwa, zatrudniajàcego pra-
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cownika na okres, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, przys∏uguje w kwocie
stanowiàcej 50 % wynagrodzenia te-
go pracownika obliczanego jak wyna-
grodzenie za urlop wypoczynkowy,
jednak˝e w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝
900 z∏ miesi´cznie, przez okres
12 miesi´cy od dnia jego zatrudnienia,
pod warunkiem, ˝e zatrudnienie na-
stàpi przed dniem 31 grudnia 2005 r.

3. Dofinansowanie dla pracodawcy spo-
za hutnictwa, zatrudniajàcego pra-
cownika na okres, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, przys∏uguje w kwocie
stanowiàcej 75 % wynagrodzenia te-
go pracownika obliczanego jak wyna-
grodzenie za urlop wypoczynkowy,
jednak˝e w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝
1 300 z∏ miesi´cznie, przez okres
18 miesi´cy od dnia jego zatrudnie-
nia, pod warunkiem, ˝e zatrudnienie
nastàpi przed dniem 30 czerwca
2005 r., z zastrze˝eniem ust. 7.

4. Warunkiem koniecznym do ubiega-
nia si´ przez pracodawc´ spoza hut-
nictwa o dofinansowanie, o którym
mowa w ust. 1, jest dokonywanie
przez niego terminowych wp∏at sk∏a-
dek na ubezpieczenia spo∏eczne:
emerytalne i rentowe, a tak˝e zaliczek
na podatek dochodowy od osób fi-
zycznych, sk∏adek na ubezpieczenie
zdrowotne oraz sk∏adek p∏aconych na
Fundusz Pracy i Fundusz Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych,
w wysokoÊci okreÊlonej w odr´bnych
przepisach.

5. W przypadku zatrudnienia pracowni-
ków, o których mowa w ust. 2 i 3, od-
powiednio po dniu 31 grudnia 2005 r.
albo po dniu 30 czerwca 2005 r., dofi-
nansowanie b´dzie kontynuowane
przez okres krótszy ni˝ 12 lub 18 mie-
si´cy, jednak˝e nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
31 grudnia 2006 r., z zastrze˝eniem
ust. 7.

6. W przypadku niespe∏nienia chocia˝by
jednego z warunków, o których mo-
wa w ust. 1—5, odpowiednio:

1) w okresie pierwszych 12 albo
18 miesi´cy, wstrzymuje si´ dofi-
nansowanie, a pracodawca spoza
hutnictwa, który je otrzyma∏, jest
obowiàzany do jego zwrotu na za-
sadach okreÊlonych w przepisach
o finansach publicznych, 

2) po okresie 12 albo 18 miesi´cy,
pracodawca spoza hutnictwa, któ-
ry otrzyma∏ dofinansowanie jest
obowiàzany do jego zwrotu na za-
sadach okreÊlonych w przepisach
o finansach publicznych.

7. WielkoÊç dofinansowania, o którym
mowa w ust. 3 i 5, nie mo˝e przekro-
czyç maksymalnego poziomu okre-
Êlonego w przepisach  wymienionych
w art. 1a ust. 1.”;

8) art. 18 i 19 otrzymujà brzmienie:

„Art. 18. 1. Huta albo spó∏ka zale˝na, której prze-
kazano dotacj´ z bud˝etu paƒstwa na
aktywizacj´ zawodowà pracowników
na rynku pracy, jest obowiàzana do
niezatrudniania nowych pracowników,
z zastrze˝eniem ust. 2. 

2. W uzasadnionych przypadkach do-
puszcza si´ zatrudnienie pracowników
o specjalistycznych kwalifikacjach, po
uprzednim uzyskaniu zgody Rady
Nadzorczej albo Komisji Rewizyjnej
huty, albo spó∏ki zale˝nej.

3. Zarzàd huty albo spó∏ki zale˝nej jest
obowiàzany do przekazania ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki
sprawozdaƒ w okresach pó∏rocznych
— do dnia 31 lipca i 31 stycznia ka˝de-
go roku w przypadku zatrudnienia no-
wych pracowników wraz z uzasadnie-
niem.

4. W przypadku niespe∏nienia chocia˝by
jednego z warunków, o których mowa
w ust. 1—3, wstrzymuje si´ wyp∏at´
dotacji, a huta albo spó∏ka zale˝na,
która otrzyma∏a dotacj´ z bud˝etu
paƒstwa przeznaczonà na aktywizacj´
zawodowà pracowników na rynku
pracy, jest obowiàzana do jej zwrotu
na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach o finansach publicznych.

Art. 19. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe zasady, tryb przekazywania i roz-
liczania Êrodków bud˝etu paƒstwa prze-
znaczonych na aktywizacj´ zawodowà
pracowników na rynku pracy, bioràc pod
uwag´ rodzaje Êwiadczeƒ oraz treÊç
wniosku o przekazanie tych Êwiadczeƒ.”.

Art. 2. Dofinansowanie, o którym mowa
w art. 17d ustawy wymienionej w art. 1, przys∏uguje
w przypadku zatrudnienia pracownika po dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 3. Do czasu wydania rozporzàdzenia na pod-
stawie art. 19 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà, zachowujà moc do-
tychczasowe przepisy, jednak˝e nie d∏u˝ej ni˝ przez
okres 6 miesi´cy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.
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