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USTAWA

z dnia 13 lipca 2006 r.

o ochronie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje zasady, zakres i tryb ochro-
ny roszczeƒ pracowniczych w razie niemo˝noÊci ich
zaspokojenia z powodu niewyp∏acalnoÊci pracodaw-
cy.

Rozdzia∏ 2

Niewyp∏acalnoÊç pracodawcy

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ w przypadku
niewyp∏acalnoÊci pracodawcy b´dàcego przedsi´bior-
cà, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lip-
ca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z póên. zm.2)), po∏o˝onym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddzia∏em banku
zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U.

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

wdro˝enia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr
2002/74/WE z dnia 23 wrzeÊnia 2002 r. zmieniajàcej dyrek-
tyw´ Rady nr 80/987/EWG z dnia 20 paêdziernika 1980 r.
w sprawie zbli˝ania ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkow-
skich dotyczàcych ochrony pracowników na wypadek nie-
wyp∏acalnoÊci pracodawcy (Dz. Urz. WE L 270 z 8.10.2002,
str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4,
str. 261).

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289,
Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460,
Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485,
Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17,
poz. 127 i Nr 144, poz. 1043 i 1045.



z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên. zm.3)), a tak˝e przed-
si´biorcà zagranicznym pochodzàcym z paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron umowy o Europejskim Porozumieniu
Gospodarczym, który utworzy∏ na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej oddzia∏ lub przedstawicielstwo,
o którym mowa w przepisach o swobodzie dzia∏alno-
Êci gospodarczej, o ile:
— w przypadku przedsi´biorców zagranicznych

z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, z wy∏à-
czeniem Danii — mo˝e byç wobec nich wszcz´te
post´powanie upad∏oÊciowe w rozumieniu art. 2
lit. a lub lit. c rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie po-
st´powania upad∏oÊciowego4),

— w przypadku przedsi´biorców zagranicznych z Da-
nii i paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Porozumieniu Gospodarczym —
mo˝e byç wobec nich uznane g∏ówne zagraniczne
post´powanie upad∏oÊciowe, o którym mowa
w przepisach ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. —
Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60,
poz. 535, z póên. zm.5)) dotyczàcych mi´dzynaro-
dowego post´powania upad∏oÊciowego,

— w przypadku przedsi´biorców prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a tak˝e oddzia∏ów banków zagra-
nicznych — odr´bne przepisy nie wy∏àczajà mo˝-
liwoÊci og∏oszenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej upad∏oÊci takiego pracodawcy,

— w przypadku przedsi´biorców zagranicznych
z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
i paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Porozumieniu Gospodarczym dzia-
∏ajàcych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jako
oddzia∏ instytucji kredytowej lub zak∏adu ubezpie-
czeƒ — mo˝e zostaç wszcz´te wobec instytucji
kredytowej lub zak∏adu ubezpieczeƒ post´powa-
nie upad∏oÊciowe, post´powanie uk∏adowe lub
inne podobne post´powanie,

i jednoczeÊnie zatrudnia, zgodnie z przepisami pol-
skiego prawa, co najmniej jednà osob´ fizycznà

w zwiàzku z prowadzonà na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub dzia∏alno-
Êcià przedstawicielstwa.

2. Niewyp∏acalnoÊç pracodawcy, o której mowa
w ust. 1, nie zachodzi w odniesieniu do osób praw-
nych podlegajàcych obowiàzkowi wpisu do rejestru
stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecznych i zawo-
dowych, fundacji oraz publicznych zak∏adów opieki
zdrowotnej, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z póên. zm.6)),
wpisanych do rejestru przedsi´biorców z tytu∏u wyko-
nywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, jednostek zalicza-
nych, na podstawie odr´bnych przepisów, do sektora
finansów publicznych, a tak˝e osób fizycznych prowa-
dzàcych gospodarstwo domowe zatrudniajàcych oso-
by wykonujàce prac´ zarobkowà w tym gospodar-
stwie.

Art. 3. 1. Niewyp∏acalnoÊç pracodawcy, o którym
mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi, gdy sàd upad∏oÊciowy,
na podstawie przepisów Prawa upad∏oÊciowego i na-
prawczego, wyda postanowienie o:

1) og∏oszeniu upad∏oÊci pracodawcy obejmujàcej li-
kwidacj´ majàtku d∏u˝nika;

2) og∏oszeniu upad∏oÊci pracodawcy z mo˝liwoÊcià
zawarcia uk∏adu;

3) zmianie postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci
z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu na postanowienie
o og∏oszeniu upad∏oÊci obejmujàcej likwidacj´
majàtku d∏u˝nika;

4) oddaleniu wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci praco-
dawcy, je˝eli jego majàtek nie wystarcza na zaspo-
kojenie kosztów post´powania;

5) oddaleniu wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci w razie
stwierdzenia, ˝e majàtek d∏u˝nika jest obcià˝ony
hipotekà, zastawem, zastawem rejestrowym, za-
stawem skarbowym lub hipotekà morskà w takim
stopniu, ˝e pozosta∏y jego majàtek nie wystarcza
na zaspokojenie kosztów post´powania.

2. Datà niewyp∏acalnoÊci jest data wydania posta-
nowienia sàdu upad∏oÊciowego o og∏oszeniu upad∏o-
Êci pracodawcy w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, data postanowienia sàdu upad∏oÊcio-
wego o oddaleniu wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci
pracodawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 4 i 5, data uprawomocnienia si´ postanowienia
o zmianie sposobu prowadzenia post´powania upa-
d∏oÊciowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
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———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424,
Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229,
poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146,
poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85,
poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119.

4) Wymienione rozporzàdzenie zosta∏o opublikowane
w Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, str. 191.

5) 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 oraz z 2006 r.
Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119.

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.
Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408,
Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125,
Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 62, poz. 551 i Nr 86, poz. 732 oraz z 2006 r. Nr 149,
poz. 1077.



Art. 4. 1. Niewyp∏acalnoÊç pracodawcy, o którym
mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi równie˝ w przypadku
wszcz´cia post´powania upad∏oÊciowego, post´po-
wania uk∏adowego lub innego podobnego post´po-
wania w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej
lub w paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wobec in-
stytucji kredytowych i zak∏adów ubezpieczeƒ majà-
cych siedziby w tych paƒstwach.

2. Niewyp∏acalnoÊç pracodawcy, o którym mowa
w art. 2 ust. 1, zachodzi równie˝ w przypadku, gdy sàd
zagraniczny wyda orzeczenie, zgodnie z którym nie zo-
staje wszcz´te post´powanie upad∏oÊciowe z uwagi
na stwierdzenie definitywnego zamkni´cia przedsi´-
biorstwa albo z powodu niewystarczalnoÊci aktywów
na zaspokojenie kosztów tego post´powania.

3. Datà niewyp∏acalnoÊci jest data wydania przez
sàd zagraniczny orzeczenia w przypadku, o którym
mowa w ust. 1 albo w ust. 2.

Art. 5. 1. Niewyp∏acalnoÊç pracodawcy, o którym
mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi równie˝ w przypadku
wydania, zgodnie z przepisami Prawa upad∏oÊciowe-
go i naprawczego dotyczàcymi mi´dzynarodowego
post´powania upad∏oÊciowego, przez sàd upad∏oÊcio-
wy postanowienia o uznaniu g∏ównego zagranicznego
post´powania upad∏oÊciowego wszcz´tego wobec
przedsi´biorcy zagranicznego z Danii lub paƒstw
cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym.

2. Niewyp∏acalnoÊç pracodawcy, o którym mowa
w art. 2 ust. 1, zachodzi tak˝e w przypadku, gdy sàd za-
graniczny wyda orzeczenie, zgodnie z którym nie zo-
staje wszcz´te post´powanie upad∏oÊciowe z uwagi
na stwierdzenie definitywnego zamkni´cia przedsi´-
biorstwa albo z powodu niewystarczalnoÊci aktywów
na zaspokojenie kosztów tego post´powania.

3. Datà niewyp∏acalnoÊci jest data wydania przez
sàd upad∏oÊciowy postanowienia o uznaniu zagra-
nicznego post´powania upad∏oÊciowego, o którym
mowa w ust. 1, albo data wydania przez sàd zagranicz-
ny orzeczenia, o którym mowa w ust. 2.

Art. 6. 1. Niewyp∏acalnoÊç pracodawcy, o którym
mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi równie˝, gdy:

1) w przypadku przedsi´biorcy zagranicznego
z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, z wy∏à-
czeniem Danii — organ sàdowy lub ka˝dy inny
w∏aÊciwy organ paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej uprawniony do wszcz´cia post´powa-
nia upad∏oÊciowego wyda, zgodnie z art. 3 ust. 1
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1346/2000, orzecze-
nie o wszcz´ciu wobec przedsi´biorcy zagranicz-
nego post´powania upad∏oÊciowego, o którym
mowa w art. 2 lit. a lub lit. c tego rozporzàdzenia,
oraz powo∏a zarzàdc´ albo

2) organ sàdowy lub ka˝dy inny w∏aÊciwy organ
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, z wy-
∏àczeniem Danii, uprawniony do wszcz´cia post´-
powania upad∏oÊciowego wyda, zgodnie z art. 3
ust. 1 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1346/2000,
orzeczenie, zgodnie z którym nie zostaje wszcz´te
post´powanie upad∏oÊciowe z uwagi na stwier-
dzenie definitywnego zamkni´cia przedsi´bior-
stwa albo z powodu niewystarczalnoÊci aktywów
na zaspokojenie kosztów tego post´powania, albo

3) sàd upad∏oÊciowy wyda, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1346/2000, orzecze-
nie o og∏oszeniu upad∏oÊci przedsi´biorcy zagra-
nicznego, majàce skutki ograniczone do majàtku
d∏u˝nika znajdujàcego si´ na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

2. Datà niewyp∏acalnoÊci jest data wydania orze-
czenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, data wydania
orzeczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, albo data
wydania przez sàd upad∏oÊciowy postanowienia
o og∏oszeniu upad∏oÊci przedsi´biorcy zagranicznego,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

Art. 7. W przypadkach, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1, zarzàdca, w rozumieniu art. 2 lit. b rozpo-
rzàdzenia Rady (WE) nr 1346/2000, obwieszcza w Mo-
nitorze Sàdowym i Gospodarczym o wydaniu orzecze-
nia o wszcz´ciu post´powania upad∏oÊciowego, o wy-
daniu orzeczenia o powo∏aniu zarzàdcy oraz dane
o osobie zarzàdcy. Obwieszczenie zawiera istotnà
treÊç orzeczenia o wszcz´ciu post´powania oraz orze-
czenia o powo∏aniu zarzàdcy, informacje o osobie za-
rzàdcy oraz informacj´, ˝e w∏aÊciwoÊç sàdu wynika
z art. 3 ust. 1 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1346/2000.

Art. 8. 1. Niewyp∏acalnoÊç pracodawcy, o którym
mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi równie˝, gdy w post´-
powaniu krajowym w razie niezaspokojenia przez pra-
codawc´ roszczeƒ pracowniczych z powodu braku
Êrodków finansowych:

1) na podstawie przepisów Prawa upad∏oÊciowego
i naprawczego sàd upad∏oÊciowy wyda postano-
wienie o umorzeniu post´powania upad∏oÊciowe-
go obejmujàcego likwidacj´ majàtku upad∏ego, je-
˝eli:

a) majàtek pozosta∏y po wy∏àczeniu z niego przed-
miotów majàtkowych d∏u˝nika obcià˝onych hi-
potekà, zastawem, zastawem rejestrowym, za-
stawem skarbowym lub hipotekà morskà nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów post´po-
wania,

b) wierzyciele zobowiàzani uchwa∏à zgromadze-
nia wierzycieli albo postanowieniem s´dziego-
-komisarza nie z∏o˝yli w wyznaczonym terminie
zaliczki na koszty post´powania, a brak jest
p∏ynnych funduszów na te koszty;

2) organ za∏o˝ycielski podejmie decyzj´ o wdro˝eniu
post´powania likwidacyjnego wobec przedsi´-
biorstwa paƒstwowego, o ile likwidacja nie jest
skutkiem przekszta∏cenia, ∏àczenia lub podzia∏u te-
go przedsi´biorstwa;
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3) sàd orzeknie rozwiàzanie spó∏ki handlowej w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 15 wrzeÊnia
2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych (Dz. U.
Nr 94, poz. 1037, z póên. zm.7));

4) minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wyda, na
podstawie przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej, decyzj´ o zakazie wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej, wykonywanej na takich
samych zasadach, jak przedsi´biorcy polscy, przez
przedsi´biorc´ zagranicznego w ramach utworzo-
nego oddzia∏u z siedzibà na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

5) minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wyda, na
podstawie przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej, decyzj´ o zakazie wykonywania
dzia∏alnoÊci przez przedsi´biorc´ zagranicznego,
w ramach utworzonego przedstawicielstwa z sie-
dzibà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) zgodnie z przepisami art. 7—7i ustawy z dnia 19 li-
stopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodar-
czej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z póên. zm.8)) lub
przepisami o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej organ ewidencyjny wykreÊli pracodawc´ b´-
dàcego osobà fizycznà z Ewidencji Dzia∏alnoÊci
Gospodarczej w wyniku zawiadomienia o zaprze-
staniu wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
lub stwierdzenia trwa∏ego zaprzestania wykony-
wania przez pracodawc´ dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.

2. Datà niewyp∏acalnoÊci jest data uprawomocnie-
nia si´ postanowienia sàdu upad∏oÊciowego o umo-
rzeniu post´powania upad∏oÊciowego w przypadku
pracodawców, o których mowa w ust. 1 pkt 1, data wy-
dania decyzji w przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 2, 4 i 5, data uprawomocnienia si´ orzeczenia sà-
du, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, albo data dokona-
nia wykreÊlenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

Rozdzia∏ 3

Pracodawca, pracownik

Art. 9. Przedsi´biorca, o którym mowa w art. 2
ust. 1, prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà wy∏àcznie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsi´bior-
ca prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà równie˝ na
terytorium innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu

do dzia∏alnoÊci prowadzonej na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, oddzia∏ banku zagranicznego, oddzia∏
instytucji kredytowej lub oddzia∏ zagranicznego zak∏a-
du ubezpieczeƒ, a tak˝e oddzia∏ lub przedstawiciel-
stwo przedsi´biorcy zagranicznego, zwany dalej „pra-
codawcà”, jest obowiàzany op∏acaç sk∏adki za pra-
cowników na Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ
Pracowniczych, zwany dalej „Funduszem”.

Art. 10. Pracownikiem, o którym mowa w art. 9,
jest osoba fizyczna, która, zgodnie z przepisami pol-
skiego prawa, pozostaje z pracodawcà w stosunku
pracy lub jest zatrudniona na podstawie umowy o pra-
c´ nak∏adczà albo wykonuje prac´ na podstawie umo-
wy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy
o Êwiadczenie us∏ug, do której, zgodnie z ustawà
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16, poz. 93, póên. zm.9)), stosuje si´ przepisy doty-
czàce zlecenia, albo wykonuje prac´ zarobkowà na
podstawie innej ni˝ stosunek pracy na rzecz praco-
dawcy b´dàcego rolniczà spó∏dzielnià produkcyjnà,
spó∏dzielnià kó∏ek rolniczych lub innà spó∏dzielnià zaj-
mujàcà si´ produkcjà rolnà — je˝eli z tego tytu∏u pod-
lega obowiàzkowi ubezpieczeƒ emerytalnego i rento-
wych, z wyjàtkiem ma∏˝onka pracodawcy, a tak˝e jego
dzieci w∏asnych, dzieci drugiego ma∏˝onka i dzieci
przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma oraz
osób przysposabiajàcych, a tak˝e rodzeƒstwa, wnu-
ków, dziadków, zi´ciów i synowych, bratowych, szwa-
gierek i szwagrów oraz osób wykonujàcych prac´ za-
robkowà w gospodarstwie domowym.

Rozdzia∏ 4

Zakres oraz tryb zaspokajania roszczeƒ
pracowniczych przez Fundusz Gwarantowanych

Âwiadczeƒ Pracowniczych

Art. 11. W razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy sà
zaspokajane roszczenia pracowników, o których mo-
wa w art. 10, a tak˝e by∏ych pracowników oraz upraw-
nionych do renty rodzinnej cz∏onków rodziny zmar∏e-
go pracownika lub zmar∏ego by∏ego pracownika.
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7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229,
poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538
i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147,
poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130,
poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176
i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870
i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043.

———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122,
z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210,
z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r.
Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321
i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115,
poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96,
Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646
i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115,
poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040,  z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857,
Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11,
poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145,
poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176,
z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592
i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96,
poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281,
poz. 2783,  z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316
i Nr 172, poz. 1438 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935.



Art. 12. 1. W razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy
niezaspokojone roszczenia pracownicze, zwane dalej
„roszczeniami”, podlegajà zaspokojeniu ze Êrodków
Funduszu.

2. Zaspokojeniu ze Êrodków Funduszu podlegajà
nale˝noÊci g∏ówne z tytu∏u:

1) wynagrodzenia za prac´;

2) przys∏ugujàcych pracownikowi na podstawie po-
wszechnie obowiàzujàcych przepisów prawa pra-
cy:

a) wynagrodzenia za czas niezawinionego przez
pracownika przestoju, za czas niewykonywania
pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej
usprawiedliwionej nieobecnoÊci w pracy,

b) wynagrodzenia za czas niezdolnoÊci pracowni-
ka do pracy wskutek choroby, o którym mowa
w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z póên. zm.10)),

c) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowe-
go,

d) odprawy pieni´˝nej przys∏ugujàcej na podsta-
wie przepisów o szczególnych zasadach roz-
wiàzywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczàcych pracowników,

e) ekwiwalentu pieni´˝nego za urlop wypoczyn-
kowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu
pracy, nale˝ny za rok kalendarzowy, w którym
usta∏ stosunek pracy,

f) odszkodowania, o którym mowa w art. 361 § 1
Kodeksu pracy,

g) dodatku wyrównawczego, o którym mowa
w art. 230 i 231 Kodeksu pracy;

3) sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne nale˝nych od
pracodawców na podstawie przepisów o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

3. Roszczenia z tytu∏ów wymienionych w ust. 2
pkt 1, pkt 2 lit. a—c i lit. g oraz pkt 3 podlegajà zaspo-
kojeniu za okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce poprzedza-
jàce dat´ wystàpienia niewyp∏acalnoÊci pracodawcy
albo za okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce poprzedzajàce
ustanie stosunku pracy, je˝eli ustanie stosunku pracy

przypada w czasie nie d∏u˝szym ni˝ 9 miesi´cy poprze-
dzajàcych dat´ wystàpienia niewyp∏acalnoÊci praco-
dawcy.

4. Roszczenie z tytu∏u wymienionego w ust. 2 pkt 2
lit. e podlega zaspokojeniu, je˝eli ustanie stosunku
pracy nastàpi∏o w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 9 miesi´cy
poprzedzajàcych dat´ wystàpienia niewyp∏acalnoÊci
pracodawcy.

5. Roszczenia z tytu∏ów wymienionych w ust. 2
pkt 2 lit. d i lit. f podlegajà zaspokojeniu, je˝eli ustanie
stosunku pracy nastàpi∏o w okresie nie d∏u˝szym ni˝
9 miesi´cy poprzedzajàcych dat´ wystàpienia niewy-
p∏acalnoÊci pracodawcy lub w okresie nie d∏u˝szym
ni˝ 4 miesiàce nast´pujàce po tej dacie.

6. Roszczenia z tytu∏ów wymienionych w ust. 2
podlegajà zaspokojeniu tak˝e w przypadku, gdy
uprawnienie do nich powstanie w dniu stanowiàcym
dat´ wystàpienia niewyp∏acalnoÊci pracodawcy lub
w dniu ustania stosunku pracy.

Art. 13. W przypadku ponownego zaistnienia nie-
wyp∏acalnoÊci, o której mowa w art. 3—8, w odniesie-
niu do danego pracodawcy przepisy dotyczàce zaspo-
kajania roszczeƒ ze Êrodków Funduszu nie mogà mieç
powtórnie zastosowania do tych samych pracowni-
ków w zakresie tych samych roszczeƒ, przy czym rosz-
czenia z tytu∏ów wymienionych w art. 12 ust. 2 pkt 1,
pkt 2 lit. a—c i lit. g oraz pkt 3 podlegajà zaspokojeniu
∏àcznie za okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.

Art. 14. 1. W przypadku wyp∏aty Êwiadczeƒ ze
Êrodków Funduszu z tytu∏u roszczeƒ okreÊlonych
w art. 12 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a—c i lit. g ∏àczna kwo-
ta Êwiadczeƒ za okres jednego miesiàca nie mo˝e
przekraczaç przeci´tnego miesi´cznego wynagrodze-
nia z poprzedniego kwarta∏u, od dnia jego og∏oszenia
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, og∏aszanego na podstawie przepi-
sów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.

2. W przypadku wyp∏aty Êwiadczenia z tytu∏u rosz-
czenia okreÊlonego w art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. e Êwiad-
czenie nie mo˝e przekraczaç kwoty przeci´tnego mie-
si´cznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku wyp∏aty Êwiadczenia z tytu∏u rosz-
czenia okreÊlonego w art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. d lub
lit. f Êwiadczenie nie mo˝e przekraczaç kwoty przeci´t-
nego miesi´cznego wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 1, lub jego wielokrotnoÊci, w przypadku gdy
roszczenie stanowi wielokrotnoÊç wynagrodzenia sta-
nowiàcego podstaw´ do jego ustalenia.

4. W przypadku gdy s´dzia-komisarz wyda, zgod-
nie z przepisami Prawa upad∏oÊciowego i naprawcze-
go, postanowienie, ˝e okreÊlona cz´Êç wynagrodzenia
za prac´ pracownika wykonujàcego zadania w zakre-
sie zarzàdu przedsi´biorstwem lub wynagrodzenie
osoby Êwiadczàcej us∏ugi zwiàzane z zarzàdem przed-
si´biorstwem upad∏ego, okreÊlone w umowie o prac´
lub umowie o Êwiadczenie us∏ug zawartej przed og∏o-
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10) 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 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 133, poz. 935.



szeniem upad∏oÊci, lub okreÊlona cz´Êç Êwiadczeƒ
przys∏ugujàcych w zwiàzku z rozwiàzaniem stosunku
pracy albo umowy o us∏ugi zwiàzane z zarzàdem
przedsi´biorstwem jest bezskuteczna w stosunku do
masy upad∏oÊci, a wysokoÊci cz´Êci w stosunku do
niej skutecznych sà ni˝sze ni˝ przeci´tne miesi´czne
wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 — wysokoÊç
wyp∏acanych Êwiadczeƒ nie mo˝e odpowiednio prze-
kraczaç wysokoÊci roszczenia skutecznego do masy
upad∏oÊci.

Art. 15. 1. W okresie jednego miesiàca od daty nie-
wyp∏acalnoÊci pracodawcy pracodawca, syndyk, li-
kwidator lub inna osoba sprawujàca zarzàd majàtkiem
pracodawcy sporzàdza zbiorczy wykaz niezaspokojo-
nych roszczeƒ, zwany dalej „zbiorczym wykazem”,
okreÊlajàc osoby uprawnione, o których mowa
w art. 10, oraz tytu∏y i wysokoÊç roszczeƒ wnioskowa-
nych do zaspokojenia ze Êrodków Funduszu. Zbiorczy
wykaz obejmuje roszczenia z okresów poprzedzajà-
cych dat´ niewyp∏acalnoÊci pracodawcy.

2. Je˝eli zaspokojeniu podlegajà roszczenia z okre-
sów nast´pujàcych po dacie niewyp∏acalnoÊci praco-
dawcy, podmiot okreÊlony w ust. 1 sporzàdza nie-
zw∏ocznie po ustaniu stosunku pracy osób uprawnio-
nych wykazy uzupe∏niajàce; wykazy obejmujà wskaza-
nie tych osób oraz tytu∏y i wysokoÊç roszczeƒ.

3. Zbiorczy wykaz i wykazy uzupe∏niajàce sk∏ada
si´ kierownikowi Biura Terenowego Funduszu Gwa-
rantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych w∏aÊciwego
ze wzgl´du na siedzib´ pracodawcy.

4. Kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwaran-
towanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, o którym mowa
w ust. 3, po stwierdzeniu zgodnoÊci zbiorczego wyka-
zu lub wykazu uzupe∏niajàcego z przepisami ustawy
przekazuje niezw∏ocznie odpowiednie Êrodki finanso-
we Funduszu podmiotowi okreÊlonemu w ust. 1, któ-
ry wyp∏aca uprawnionym osobom Êwiadczenia prze-
widziane w ustawie.

Art. 16. 1. Wyp∏ata Êwiadczeƒ mo˝e nastàpiç tak˝e
na podstawie wniosku pracownika, by∏ego pracowni-
ka lub uprawnionych do renty rodzinnej cz∏onków ro-
dziny zmar∏ego pracownika lub zmar∏ego by∏ego pra-
cownika.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´ kie-
rownikowi Biura Terenowego Funduszu Gwarantowa-
nych Âwiadczeƒ Pracowniczych, o którym mowa
w art. 15 ust. 3, nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie dwóch ty-
godni od terminów przewidzianych do z∏o˝enia wyka-
zu lub wykazu uzupe∏niajàcego, o których mowa
w art. 15 ust. 1 i 2.

3. Kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwaran-
towanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, o którym mowa
w art. 15 ust. 3, dokonuje wyp∏aty niezw∏ocznie po
stwierdzeniu, ˝e wniosek obejmuje roszczenia podle-
gajàce zaspokojeniu ze Êrodków Funduszu oraz nie-
zw∏ocznie powiadamia o tym pracodawc´, syndyka, li-
kwidatora lub innà osob´ sprawujàcà zarzàd majàt-
kiem pracodawcy.

Art. 17. 1. Przepisu art. 15 ust. 1 nie stosuje si´
w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy, która zachodzi
w przypadku:

1) wydania przez sàd upad∏oÊciowy postanowienia
o uznaniu g∏ównego zagranicznego post´powania
upad∏oÊciowego wszcz´tego wobec przedsi´bior-
cy zagranicznego z Danii lub z paƒstw cz∏onkow-
skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym;

2) wydania, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporzàdzenia Ra-
dy (WE) nr 1346/2000, przez organ sàdowy lub
ka˝dy inny w∏aÊciwy organ paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej, z wy∏àczeniem Danii,
uprawniony do wszcz´cia post´powania upad∏o-
Êciowego przedsi´biorcy zagranicznego z tych
paƒstw, orzeczenia o wszcz´ciu wobec przedsi´-
biorcy zagranicznego post´powania upad∏oÊcio-
wego, o którym mowa w art. 2 lit. a lub lit. c tego
rozporzàdzenia, oraz powo∏aniu zarzàdcy;

3) wydania przez sàd zagraniczny orzeczenia o wszcz´-
ciu post´powania upad∏oÊciowego, post´powania
uk∏adowego lub innego podobnego post´powania,
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub
w paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wobec
instytucji kredytowych i zak∏adów ubezpieczeƒ ma-
jàcych siedziby w tych paƒstwach;

4) wydania w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej lub w paƒstwach cz∏onkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym, przez organ sàdowy lub ka˝dy inny w∏a-
Êciwy organ lub sàd zagraniczny orzeczenia, zgod-
nie z którym nie zostaje wszcz´te post´powanie
upad∏oÊciowe z uwagi na stwierdzenie definityw-
nego zamkni´cia przedsi´biorstwa albo z powodu
niewystarczalnoÊci aktywów na zaspokojenie
kosztów tego post´powania w odniesieniu do
przedsi´biorcy zagranicznego, instytucji kredyto-
wej lub zagranicznego zak∏adu ubezpieczeƒ.

2. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 wyp∏ata
Êwiadczeƒ mo˝e nastàpiç wy∏àcznie na podstawie
wniosku pracownika, by∏ego pracownika lub upraw-
nionych do renty rodzinnej cz∏onków rodziny zmar∏e-
go pracownika lub zmar∏ego by∏ego pracownika, z∏o-
˝onego kierownikowi Biura Terenowego Funduszu
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, o któ-
rym mowa w art. 15 ust. 3.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
osoba upowa˝niona w rozumieniu przepisów o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej do reprezentowania
przedsi´biorcy zagranicznego w oddziale albo
w przedstawicielstwie lub odpowiednio osoba repre-
zentujàca instytucj´ kredytowà albo zagraniczny za-
k∏ad ubezpieczeƒ, w razie niezaspokojenia przez pra-
codawc´ roszczeƒ pracowniczych z powodu braku
Êrodków finansowych:
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1) przekazuje kierownikowi Biura Terenowego Fun-
duszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych, o którym mowa w art. 15 ust. 3:

a) odpis orzeczenia wydanego przez organ sàdo-
wy lub ka˝dy inny w∏aÊciwy organ uprawniony
do wszcz´cia post´powania upad∏oÊciowego,

b) uwierzytelnione t∏umaczenie orzeczenia na j´-
zyk polski,

c) informacj´ sporzàdzonà w j´zyku polskim
o istotnej treÊci wydanego orzeczenia, dacie je-
go wydania oraz oddziale lub przedstawiciel-
stwie, w tym dane dotyczàce wpisu do Krajo-
wego Rejestru Sàdowego lub do rejestru przed-
stawicielstw przedsi´biorców zagranicznych,
o którym mowa w przepisach o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej;

2) informuje osoby wymienione w ust. 2 o przekaza-
niu dokumentów, o których mowa w pkt 1.

4. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 kierownik
Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych, o którym mowa w art. 15
ust. 3, dokonuje wyp∏aty Êwiadczeƒ niezw∏ocznie po
stwierdzeniu:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 —
wydania, zgodnie z przepisami Prawa upad∏oÊcio-
wego i naprawczego dotyczàcymi mi´dzynarodo-
wego post´powania upad∏oÊciowego, przez sàd
upad∏oÊciowy postanowienia o uznaniu g∏ówne-
go zagranicznego post´powania upad∏oÊciowego
wszcz´tego wobec przedsi´biorcy zagranicznego
z Danii lub paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
albo

2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 —
ukazania si´ w Monitorze Sàdowym i Gospodar-
czym obwieszczenia, o którym mowa w art. 7, al-
bo

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 —
opublikowania w Dzienniku Urz´dowym Unii Euro-
pejskiej orzeczenia sàdu zagranicznego o wszcz´ciu
post´powania upad∏oÊciowego, post´powania uk∏a-
dowego lub innego podobnego post´powania wo-
bec instytucji kredytowych lub zagranicznych zak∏a-
dów ubezpieczeƒ, albo

4) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 —
uzyskania dokumentów, o których mowa w ust. 3,
od osoby upowa˝nionej w rozumieniu przepisów
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej do repre-
zentowania przedsi´biorcy zagranicznego w od-
dziale albo w przedstawicielstwie lub od osoby re-
prezentujàcej instytucj´ kredytowà lub zagranicz-
ny zak∏ad ubezpieczeƒ oraz

5) ˝e wniosek z∏o˝y∏a osoba, o której mowa w ust. 2,
uprawniona do Êwiadczeƒ z powodu niewyp∏acal-
noÊci pracodawcy okreÊlonej w ust. 1 i

6) ˝e wniosek dotyczy niezaspokojonych roszczeƒ
podlegajàcych zaspokojeniu ze Êrodków Fundu-
szu.

Art. 18. W post´powaniu, o którym mowa
w art. 15—17, stosuje si´ odpowiednio przepisy usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z póên. zm.11)), z wyjàtkiem przepisów dotyczàcych
wydawania decyzji i postanowieƒ.

Art. 19. 1. W razie wyp∏aty Êwiadczeƒ w przypad-
kach okreÊlonych w art. 17 ust. 4 o zakresie ochrony
roszczeƒ pracowniczych oraz o kwocie wyp∏aconych
Êwiadczeƒ:

1) kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, o którym mo-
wa w art. 15 ust. 3, powiadamia Dyrektora Krajo-
wego Biura Funduszu Gwarantowanych Âwiad-
czeƒ Pracowniczych, o którym mowa w art. 31
ust. 2;

2) Dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, o którym mo-
wa w art. 31 ust. 2, powiadamia odpowiednià in-
stytucj´ gwarancyjnà.

2. W razie wyp∏aty Êwiadczeƒ w przypadku og∏o-
szenia przez sàd upad∏oÊciowy upad∏oÊci pracodawcy
lub wydania przez sàd upad∏oÊciowy orzeczenia o od-
daleniu z przyczyn, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 4 i 5, wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci pracodawcy,
prowadzàcego dzia∏alnoÊç równie˝ na terytorium in-
nych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub
paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym, Dyrektor Krajowego
Biura Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracow-
niczych, o którym mowa w art. 31 ust. 2, udziela infor-
macji instytucjom gwarancyjnym paƒstw, w których
upad∏y pracodawca prowadzi dzia∏alnoÊç.

3. Dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych porozumiewa si´
i wspó∏pracuje z w∏aÊciwymi instytucjami paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz paƒstw cz∏on-
kowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym równie˝ w innych sprawach doty-
czàcych zaspokajania roszczeƒ pracowniczych w razie
niewyp∏acalnoÊci pracodawcy.

Art. 20. 1. O odmowie wyp∏aty Êwiadczenia w ca-
∏oÊci lub w cz´Êci, zg∏oszonego w trybie okreÊlonym
w art. 15—19, kierownik Biura Terenowego Funduszu
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych zawiada-
mia niezw∏ocznie na piÊmie zainteresowanà osob´,
podajàc uzasadnienie tej odmowy.
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2. Spory powsta∏e w zwiàzku z odmowà wyp∏aty
Êwiadczenia ze Êrodków Funduszu rozstrzyga sàd w∏a-
Êciwy w sprawach z zakresu prawa pracy.

Art. 21. 1. Ârodki finansowe Funduszu przekazane
na wyp∏at´ Êwiadczeƒ mogà podlegaç egzekucji pro-
wadzonej jedynie na rzecz osób, dla których zosta∏y
przekazane.

2. Ze Êwiadczeƒ wyp∏acanych z Funduszu mogà
byç potràcane zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych, sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne
finansowane ze Êrodków ubezpieczonego, sk∏adki na
ubezpieczenie zdrowotne, a tak˝e nale˝noÊci alimen-
tacyjne na zasadach przewidzianych w Kodeksie pra-
cy do potràcenia tych nale˝noÊci z wynagrodzenia za
prac´.

Art. 22. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory
zbiorczego wykazu i wykazów uzupe∏niajàcych, o któ-
rych mowa w art. 15 ust. 1 i 2, i wzór wniosku, o któ-
rym mowa w art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 2, oraz tryb ich
sk∏adania, a tak˝e przekazywania Êrodków finanso-
wych Funduszu i dokonywania wyp∏at Êwiadczeƒ
z Funduszu, majàc na uwadze czytelnoÊç i komplet-
noÊç tych wzorów oraz uwzgl´dniajàc dane osób
uprawnionych niezb´dne do przekazywania Êrodków
i wyp∏at ze Êrodków finansowych Funduszu.

Rozdzia∏ 5

Zakres oraz tryb zwrotu Êrodków
Funduszowi Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Pracowniczych

Art. 23. 1. Przekazanie Êrodków finansowych Fun-
duszu na wyp∏at´ Êwiadczeƒ, a tak˝e wyp∏ata Êwiad-
czeƒ 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.

2. Przy dochodzeniu zwrotu wyp∏aconych Êwiad-
czeƒ roszczenia Funduszu korzystajà z takiej samej
ochrony prawnej, jakà odr´bne przepisy przewidujà
dla nale˝noÊci za prac´.

3. Fundusz mo˝e okreÊliç warunki zwrotu wyp∏aco-
nych Êwiadczeƒ, jak równie˝ odstàpiç w ca∏oÊci lub
w cz´Êci od dochodzenia zwrotu wyp∏aconych Êwiad-
czeƒ i naliczonych, a niesp∏aconych odsetek od nieter-
minowych p∏atnoÊci, gdy dochodzi zwrotu lub prowa-
dzi post´powanie egzekucyjne w stosunku do osób fi-
zycznych nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej,
pracodawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej z uwagi na pozostawanie
w stanie likwidacji lub upad∏oÊci, je˝eli podj´cie takiej
decyzji przez Fundusz:

1) prowadzi do odzyskania zwrotu wy˝szej kwoty ni˝
gdyby takiej decyzji nie podj´to lub

2) dochodzenie zwrotu jest zwiàzane z poniesieniem
kosztów znacznie przewy˝szajàcych wysokoÊç do-
chodzonej kwoty, lub

3) w przypadku osób fizycznych — gdy osoba ta wy-
ka˝e, ˝e ze wzgl´du na stan majàtkowy i sytuacj´
rodzinnà, w tym uzyskiwanie dochodu uniemo˝li-
wiajàcego sp∏acenie nale˝noÊci Funduszowi, nie
jest w stanie sp∏aciç nale˝noÊci jednorazowo lub
w ca∏oÊci, poniewa˝ spowodowa∏oby to zbyt do-
tkliwe skutki dla niej i jej rodziny, w szczególnoÊci
pozbawi∏oby t´ osob´ i jej rodzin´ mo˝liwoÊci za-
spokojenia niezb´dnych potrzeb ˝yciowych.

4. Fundusz mo˝e tak˝e, w zakresie i na zasadach
okreÊlonych w bezpoÊrednio obowiàzujàcych aktach
prawa wspólnotowego dotyczàcych pomocy w ra-
mach zasady de minimis, okreÊliç warunki zwrotu
wyp∏aconych Êwiadczeƒ, gdy dochodzi zwrotu lub
prowadzi post´powanie egzekucyjne w stosunku do
pracodawców prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodar-
czà zmierzajàcà do zaspokojenia wierzycieli w ra-
mach trwajàcego procesu likwidacyjnego albo post´-
powania upad∏oÊciowego, w tym szczególnie w przy-
padku upad∏oÊci obejmujàcej likwidacj´ majàtku
d∏u˝nika, je˝eli okreÊlenie warunków zwrotu nale˝no-
Êci Funduszu, polegajàce w szczególnoÊci na wyra˝e-
niu zgody na sp∏at´ nale˝noÊci w ratach lub na sp∏a-
t´ nale˝noÊci w ratach z jednoczesnym zawieszeniem
na czas zwrotu naliczania odsetek, prowadzi do odzy-
skania zwrotu wy˝szej kwoty ni˝ gdyby Fundusz do-
chodzi∏ sp∏aty nale˝noÊci jednorazowo w pe∏nej jej
wysokoÊci.

5. Fundusz mo˝e umorzyç nale˝noÊç w ca∏oÊci lub
w cz´Êci w przypadkach ca∏kowitej jej nieÊciàgalnoÊci,
gdy:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e w post´-
powaniu egzekucyjnym nie uzyska si´ kwoty wy˝-
szej od kosztów dochodzenia i egzekucji nale˝no-
Êci lub

2) osoba fizyczna zmar∏a, nie pozostawiajàc ˝adnego
majàtku, lub pozostawi∏a ruchomoÊci niepodlega-
jàce egzekucji na podstawie odr´bnych przepisów
i jednoczeÊnie brak jest spadkobierców innych ni˝
Skarb Paƒstwa lub jednostka samorzàdu teryto-
rialnego, lub

3) osoba prawna lub jednostka organizacyjna niepo-
siadajàca osobowoÊci prawnej, której odr´bna
ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà, zosta∏a wykre-
Êlona z w∏aÊciwego rejestru, przy jednoczesnym
braku majàtku, z którego mo˝na by egzekwowaç
nale˝noÊç, a odpowiedzialnoÊç nie przechodzi
z mocy prawa na osoby trzecie, lub

4) sàd upad∏oÊciowy wyda∏ postanowienie, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub pkt 5, lub o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a.

6. Fundusz umarza nale˝noÊç w ca∏oÊci, gdy post´-
powanie egzekucyjne zosta∏o umorzone w ca∏oÊci
z urz´du.
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7. Ca∏kowita nieÊciàgalnoÊç zachodzi równie˝
w przypadku, gdy osoba prawna lub jednostka organi-
zacyjna, o których mowa w ust. 5 pkt 3, pomimo nie-
wykreÊlenia z w∏aÊciwego rejestru faktycznie nie ist-
nieje.

8. Dysponent Funduszu mo˝e upowa˝niç Dyrekto-
ra Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych do wykonywania czynno-
Êci, o których mowa w ust. 3—6.

9. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do wyp∏aty
Êwiadczeƒ w przypadkach, o których mowa w art. 17
ust. 1.

Rozdzia∏ 6

Finansowanie Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych

Art. 24. 1. Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ
Pracowniczych jest paƒstwowym funduszem celo-
wym i posiada osobowoÊç prawnà.

2. Dysponentem Funduszu jest minister w∏aÊciwy
do spraw pracy.

Art. 25. 1. Dochodami Funduszu sà:

1) sk∏adki p∏acone przez pracodawców;

2) odsetki od lokat nadwy˝ek finansowych Funduszu;

3) zapisy i darowizny;

4) dobrowolne wp∏aty pracodawców;

5) odsetki od zwrotu sum wyp∏aconych tytu∏em
Êwiadczeƒ, zwróconych po terminie;

6) dodatnia ró˝nica wartoÊci ze sprzeda˝y nierucho-
moÊci i praw z nià zwiàzanych i jej równowartoÊci,
o której mowa w ust. 2;

7) dotacja bud˝etowa;

8) dochody z tytu∏u zbycia akcji i udzia∏ów obj´tych
przez Fundusz przed dniem 1 stycznia 2002 r.

2. Przychodami Funduszu sà:

1) zwroty sum wyp∏aconych tytu∏em Êwiadczeƒ pra-
cowniczych oraz równowartoÊç w nieruchomo-
Êciach i zwiàzanych z nimi prawach przej´tych
przez Fundusz za niesp∏acone w terminie wierzy-
telnoÊci Funduszu z tytu∏u wyp∏aconych Êwiad-
czeƒ oraz ustanowionych zabezpieczeƒ;

2) nale˝noÊci z tytu∏u najmu i dzier˝awy nierucho-
moÊci, o których mowa w pkt 1;

3) inne przychody okreÊlone w odr´bnych przepi-
sach.

Art. 26. Dysponent Funduszu mo˝e, za zgodà mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, za-
ciàgaç kredyty i po˝yczki na zaspokajanie roszczeƒ,
o których mowa w art. 12.

Art. 27. 1. Ârodki Funduszu przeznacza si´ na fi-
nansowanie Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 14,
z tytu∏u roszczeƒ, o których mowa w art. 12, oraz na
pokrycie kosztów dochodzenia zwrotu i egzekucji na-
le˝noÊci Funduszu, a tak˝e kosztów, o których mowa
w art. 31 ust. 5.

2. Nadwy˝ki bilansowe Êrodków Funduszu mogà
byç lokowane wy∏àcznie:

1) na rachunkach bankowych w bankach majàcych
siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w bonach skarbowych i obligacjach emitowanych
lub gwarantowanych przez Skarb Paƒstwa lub Na-
rodowy Bank Polski.

Art. 28. 1. Sk∏adki na Fundusz, o których mowa
w art. 9, obcià˝ajà koszty dzia∏alnoÊci pracodawców.

2. Pracodawca po dacie jego niewyp∏acalnoÊci nie
ma obowiàzku op∏acania sk∏adek na Fundusz.

Art. 29. 1. Sk∏adk´ na Fundusz ustala si´ od wyp∏at
stanowiàcych podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograni-
czenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póên. zm.12)).

2. WysokoÊç sk∏adki na Fundusz okreÊla ustawa
bud˝etowa.

3. Do czasu okreÊlenia wysokoÊci sk∏adki w usta-
wie bud˝etowej stosuje si´ sk∏adk´ w wysokoÊci usta-
lonej na rok poprzedni. Po ustaleniu wysokoÊci sk∏ad-
ki w ustawie bud˝etowej p∏atnicy sk∏adek dokonujà
korekty wysokoÊci wp∏at od poczàtku roku bud˝etowe-
go w pierwszym miesiàcu nast´pujàcym po miesiàcu,
w którym zosta∏a og∏oszona ustawa bud˝etowa.

Art. 30. 1. Poboru sk∏adek na Fundusz dokonuje Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w okresach miesi´cz-
nych, ∏àcznie ze sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏ecz-
ne, a kwoty pobrane tytu∏em sk∏adek przekazuje Fun-
duszowi w terminie do 15. dnia nast´pnego miesiàca.
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12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26,
poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875
i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95,
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Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56,
poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149,
poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190,
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poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110,
Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 150, poz. 1248, Nr 163,
poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412, Nr 183,
poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119.



2. W zakresie poboru sk∏adek na Fundusz, egzeku-
cji tych sk∏adek, wymierzania odsetek za zw∏ok´ oraz
dodatkowej op∏aty i grzywny z tytu∏u nieop∏acenia
sk∏adek w terminie stosuje si´ przepisy dotyczàce
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne.

3. Koszty poboru sk∏adek na Fundusz obcià˝ajà
Fundusz i sà zwracane Zak∏adowi Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych w wysokoÊci 0,5 % wp∏ywów sk∏adek na Fun-
dusz.

4. W przypadku nieprzekazania sk∏adek na rachu-
nek bankowy Funduszu w terminach, o których mowa
w ust. 1, od Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych nale˝-
ne sà odsetki ustawowe.

Rozdzia∏ 7

Organizacja Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych

Art. 31. 1. Zadania Funduszu realizuje minister
w∏aÊciwy do spraw pracy przy pomocy podleg∏ych mu
jednostek organizacyjnych Funduszu, nieposiadajà-
cych osobowoÊci prawnej:

1) Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych oraz

2) podleg∏ych Krajowemu Biuru Funduszu Gwaran-
towanych Âwiadczeƒ Pracowniczych Biur Tereno-
wych Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pra-
cowniczych.

2. Krajowym Biurem Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych kieruje dyrektor powo∏ywa-
ny i odwo∏ywany przez dysponenta Funduszu.

3. Biurami Terenowymi Funduszu Gwarantowa-
nych Âwiadczeƒ Pracowniczych kierujà kierownicy po-
wo∏ywani i odwo∏ywani przez Dyrektora Krajowego
Biura Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracow-
niczych.

4. Dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych dokonuje za praco-
dawc´ czynnoÊci w sprawach z zakresu prawa pracy
w stosunku do pracowników Biur, o których mowa
w ust. 1.

5. Koszty obs∏ugi Funduszu ponoszone przez Biu-
ra, o których mowa w ust. 1, obcià˝ajà ten Fundusz.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, organizacj´, sposób, tryb
i zakres dzia∏ania Biur, o których mowa w ust. 1, majàc
na uwadze zapewnienie prawid∏owej realizacji zadaƒ
Funduszu.

Art. 32. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na
wolne stanowiska pracy w Biurach, o których mowa
w art. 31 ust. 1, jest otwarty i konkurencyjny.

2. Og∏oszenie o naborze zamieszcza si´ w Biulety-
nie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie

z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji pu-
blicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.13)), oraz
w miejscu powszechnie dost´pnym w jednostce orga-
nizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Art. 33. Informacje o kandydatach, którzy zg∏osili
si´ do naboru, stanowià informacj´ publicznà w zakre-
sie obj´tym wymaganiami okreÊlonymi w og∏oszeniu
o naborze.

Art. 34. Termin do sk∏adania dokumentów, okre-
Êlony w og∏oszeniu o naborze, nie mo˝e byç krótszy
ni˝ 14 dni od dnia opublikowania tego og∏oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 35. 1. Po up∏ywie terminu do sk∏adania doku-
mentów okreÊlonego w og∏oszeniu o naborze nie-
zw∏ocznie upowszechnia si´ list´ kandydatów, którzy
spe∏niajà wymagania formalne okreÊlone w og∏osze-
niu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu po-
wszechnie dost´pnym w jednostce organizacyjnej,
w której jest prowadzony nabór, a tak˝e przez opubli-
kowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imi´ i na-
zwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Art. 36. 1. Sporzàdza si´ protokó∏ przeprowadzo-
nego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne
stanowiska pracy w Biurze.

2. Protokó∏ zawiera w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie stanowiska pracy, na które by∏ prowa-
dzony nabór, liczb´ kandydatów oraz imiona, na-
zwiska i adresy nie wi´cej ni˝ 5 najlepszych kandy-
datów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏nia-
nia przez nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏osze-
niu o naborze;

2) informacj´ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 37. 1. Informacj´ o wyniku naboru upowszech-
nia si´ w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybra-
nego kandydata albo zakoƒczenia naboru, w przypad-
ku gdy w jego wyniku nie dosz∏o do zatrudnienia ˝ad-
nego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazw´ i adres Biura;

2) okreÊlenie stanowiska pracy;

3) imi´ i nazwisko kandydata oraz jego miejsce za-
mieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cy-
wilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo
uzasadnienie niezatrudnienia ˝adnego kandydata.
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3. Informacj´ o wyniku naboru upowszechnia si´
w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu po-
wszechnie dost´pnym w jednostce organizacyjnej,
w której by∏ prowadzony nabór.

Art. 38. Je˝eli stosunek pracy osoby wy∏onionej
w drodze naboru usta∏ w ciàgu 3 miesi´cy od dnia na-
wiàzania stosunku pracy, mo˝na zatrudniç na tym sa-
mym stanowisku kolejnà osob´ spoÊród najlepszych
kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.
Przepisy art. 37 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 39. 1. Organem opiniodawczo-doradczym dys-
ponenta Funduszu w sprawach Funduszu jest Naczelna
Rada Zatrudnienia, powo∏ana na podstawie przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. Do zadaƒ Rady w sprawach, o których mowa
w ust. 1, nale˝y w szczególnoÊci:

1) opiniowanie rocznych projektów planów finanso-
wych Funduszu oraz sprawozdaƒ z wykonania
tych planów;

2) wyra˝anie opinii w sprawach zaciàgania kredytów
i po˝yczek, o których mowa w art. 26;

3) opiniowanie okresowych sprawozdaƒ z dzia∏alno-
Êci Funduszu;

4) dokonywanie okresowych ocen wykorzystywania
Êrodków Funduszu na ochron´ roszczeƒ pracow-
niczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy.

Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 40. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o po-
mocy publicznej dla przedsi´biorców o szczególnym zna-
czeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800, z 2003 r.
Nr 90, poz. 844 i Nr 229, poz. 2271 oraz z 2004 r. Nr 123,
poz. 1291) w art. 32i uchyla si´ ust. 5.

Art. 41. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.14)) w art. 22 w ust. 4 po
pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) realizacja zadaƒ okreÊlonych w przepisach
o ochronie roszczeƒ pracowniczych w razie nie-
wyp∏acalnoÊci pracodawcy;”.

Art. 42. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807, z póên. zm.15) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 30 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) informacje o og∏oszeniu upad∏oÊci z mo˝liwo-
Êcià zawarcia uk∏adu, o og∏oszeniu upad∏oÊci
obejmujàcej likwidacj´ majàtku d∏u˝nika,
zmianie postanowienia o og∏oszeniu upad∏o-
Êci z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu na postano-
wienie o og∏oszeniu upad∏oÊci obejmujàcej li-
kwidacj´ majàtku d∏u˝nika, umorzeniu i zakoƒ-
czeniu tego post´powania;”;

2) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. Sàd rejonowy — sàd gospodarczy prze-
sy∏a niezw∏ocznie w∏aÊciwemu organowi
ewidencyjnemu odpis postanowienia
o og∏oszeniu upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià za-
warcia uk∏adu, o og∏oszeniu upad∏oÊci
obejmujàcej likwidacj´ majàtku d∏u˝nika,
zmianie postanowienia o og∏oszeniu
upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu
na postanowienie o og∏oszeniu upad∏o-
Êci obejmujàcej likwidacj´ majàtku d∏u˝-
nika, umorzeniu post´powania upad∏o-
Êciowego oraz o zakoƒczeniu post´powa-
nia upad∏oÊciowego.”.

Art. 43. 1. Osoby b´dàce by∏ymi pracownikami lub
cz∏onkami rodzin zmar∏ych pracowników lub zmar∏ych
by∏ych pracowników, uprawnionymi do renty rodzin-
nej, których roszczenia pracownicze nie zosta∏y zaspo-
kojone przez syndyka, likwidatora lub by∏ego niewy-
p∏acalnego pracodawc´, pomimo prawomocnego wy-
roku sàdu przeciwko tym podmiotom, mogà w termi-
nie do dnia 30 czerwca 2007 r. wystàpiç z pisemnym
wnioskiem do kierownika Biura Terenowego Fundu-
szu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych
o wyp∏at´ Êwiadczeƒ ze Êrodków Funduszu z tytu∏u
niezaspokojonych roszczeƒ, w zakresie zgodnym
z art. 6 i 6a ustawy, o której mowa w art. 50 pkt 1
w brzmieniu obowiàzujàcym w okresie, za który rosz-
czenia nie zosta∏y zaspokojone.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do roszczeƒ pra-
cowniczych, do których uprawnienie powsta∏o przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, a z tytu∏u któ-
rych Êwiadczenia ze Êrodków Funduszu nie mog∏y byç
wyp∏acone z powodu niez∏o˝enia wniosku do Fundu-
szu, o którym mowa w ust. 1, niespe∏nienia wymogów
dotyczàcych okresów, o których mowa w art. 6 lub ter-
minów, o których mowa w art. 7 ustawy, o której mo-
wa w art. 50 pkt 1 w brzmieniu obowiàzujàcym w okre-
sie, za który roszczenia nie zosta∏y zaspokojone.

3. Przepisy ust. 1 i 2 majà równie˝ zastosowanie,
z wy∏àczeniem warunku prawomocnego wyroku sàdu
przeciwko syndykowi, likwidatorowi lub by∏emu nie-
wyp∏acalnemu pracodawcy, w przypadkach, gdy
Êwiadczenia ze Êrodków Funduszu nie mog∏y byç wy-
p∏acone w zwiàzku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych nale˝-
noÊci publicznoprawnych od przedsi´biorców (Dz. U.
Nr 155, poz. 1287, z póên. zm.16)).
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4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç okreÊlenie syndyka, likwidatora lub niewyp∏a-
calnego pracodawcy oraz wskazanie tytu∏ów roszczeƒ,
o których mowa w ust. 1, oraz ich wysokoÊci. Do wnio-
sku nale˝y do∏àczyç prawomocne orzeczenie sàdu,
o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty potwierdza-
jàce bezskutecznoÊç przeprowadzonej egzekucji lub
bezskutecznoÊç ich dochodzenia w post´powaniu li-
kwidacyjnym lub upad∏oÊciowym prowadzonym wo-
bec niewyp∏acalnego pracodawcy, z zastrze˝eniem
ust. 5.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, orze-
czenie sàdu nie jest wymagane.

6. Zaspokojeniu ze Êrodków Funduszu podlegajà
nale˝noÊci g∏ówne.

7. Do wyp∏aty Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1
i 2, stosuje si´ odpowiednio art. 7 ust. 3 i 4, art. 8,
art. 9 ust. 1 i art. 10 ustawy, o której mowa w art. 50
pkt 1 w brzmieniu obowiàzujàcym w okresie, za który
roszczenia nie zosta∏y zaspokojone, oraz art. 291 § 5
Kodeksu pracy.

Art. 44. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pracow-
nicy zatrudnieni dotychczas w Krajowym Biurze Fun-
duszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych
oraz w Biurach Terenowych Funduszu Gwarantowa-
nych Âwiadczeƒ Pracowniczych stajà si´ pracownika-
mi odpowiednio Krajowego Biura Funduszu Gwaran-
towanych Âwiadczeƒ Pracowniczych oraz Biur Tereno-
wych Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracow-
niczych w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych i kierownicy Biur,
o których mowa w art. 12 ust. 5 ustawy, o której mo-
wa w art. 50 pkt 1, powo∏ani przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy zachowujà dotychczasowe
warunki pracy i p∏acy.

Art. 45. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy Êrodki pie-
ni´˝ne, aktywa trwa∏e i inne sk∏adniki majàtkowe, na-
le˝noÊci i zobowiàzania Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych utworzonego na podstawie
ustawy wymienionej w art. 50 pkt 1 stajà si´ Êrodkami
pieni´˝nymi, aktywami trwa∏ymi i innymi sk∏adnikami
majàtkowymi, nale˝noÊciami i zobowiàzaniami Fun-
duszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych
w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 46. 1. W sprawach wszcz´tych i niezakoƒczo-
nych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

2. Do wykazów uzupe∏niajàcych z∏o˝onych po dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe, je˝eli przed tym dniem by∏ z∏o˝ony wykaz
zbiorczy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy wymie-
nionej w art. 50 pkt 1.

3. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stronami umów
zawartych przez:

1) Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych reprezentowany przez Dyrektora Krajowego
Biura Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pra-
cowniczych, o którym mowa w art. 12 ust. 5 usta-
wy, o której mowa w art. 50 pkt 1, staje si´ Fun-
dusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych
reprezentowany przez Dyrektora Krajowego Biura
Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych, o którym mowa w art. 31 ust. 2 niniejszej
ustawy;

2) Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych reprezentowany przez kierowników Biur Te-
renowych Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ
Pracowniczych, o których mowa w art. 12 ust. 5
ustawy, o której mowa w art. 50 pkt 1, staje si´ od-
powiednio Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ
Pracowniczych reprezentowany przez kierowni-
ków Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych, o których mowa
w art. 31 ust. 3 niniejszej ustawy;

3) Dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych lub przez kie-
rowników Biur Terenowych Funduszu Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, o których mo-
wa w art. 12 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 50
pkt 1, stajà si´ odpowiednio Fundusz Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych reprezentowa-
ny przez Dyrektora Krajowego Biura Funduszu
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych lub
Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych reprezentowany przez kierowników Biur Te-
renowych Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ
Pracowniczych, o których mowa w art. 31 ust. 2 i 3
niniejszej ustawy;

4) Krajowe Biuro Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych lub Biura Terenowe
Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy,
o której mowa w art. 50 pkt 1, stajà si´ odpowied-
nio Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pra-
cowniczych reprezentowany przez Dyrektora Kra-
jowego Biura Funduszu Gwarantowanych Âwiad-
czeƒ Pracowniczych lub odpowiednio Fundusz
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych re-
prezentowany przez kierowników Biur Tereno-
wych Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pra-
cowniczych, o których mowa w art. 31 ust. 2 i 3 ni-
niejszej ustawy.

4. W toczàcych si´ post´powaniach administracyj-
nych i sàdowych, których stronami sà kierownicy Biur,
o których mowa w art. 12 ust. 5 ustawy, o której mo-
wa w art. 50 pkt 1, stronami stajà si´ z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy odpowiednio kierownicy Biur, o któ-
rych mowa w art. 31 ust. 3 niniejszej ustawy.

Art. 47. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 11 i art. 12 ust. 7 ustawy, o której mowa
w art. 50 pkt 1, zachowujà moc do czasu wydania prze-
pisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy.
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Art. 48. 1. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mo-
wa o przepisach lub ustawie wymienionej w art. 50
pkt 1, nale˝y przez to rozumieç odpowiednio przepisy
niniejszej ustawy lub niniejszà ustaw´.

2. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mowa
o Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych, nale˝y przez to rozumieç Fundusz Gwarantowa-
nych Âwiadczeƒ Pracowniczych w rozumieniu niniej-
szej ustawy.

Art. 49. W terminie do dnia 1 czerwca 2008 r. mini-
ster w∏aÊciwy do spraw pracy przedstawi Sejmowi
Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie z realizacji
ustawy, z uwzgl´dnieniem skutków finansowych za
rok bud˝etowy 2007.

Art. 50. Traci moc:

1) ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie rosz-
czeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pra-
codawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, Nr 127,
poz. 1088, Nr 155, poz. 1287 i Nr 199, poz. 1673,
z 2003 r. Nr 210, poz. 2037 i Nr 229, poz. 2271,
z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 132, poz. 1110);

2) ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zaspokajaniu ze
Êrodków Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ
Pracowniczych niektórych Êwiadczeƒ przys∏ugujà-
cych emerytom i rencistom (Dz. U. Nr 87, poz. 436
oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 267).

Art. 51. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu og∏oszenia.
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