
 
Druk nr 2134-A

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

ORAZ  KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  RODZINY 
 

o rządowym projekcie ustawy o łagodzeniu 
skutków kryzysu ekonomicznego dla 
pracowników i przedsiębiorców (druk 
nr 2044) 

 
 

Sejm na 45 posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2009 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2134 do 

Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu 

rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.  

Komisje: Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny po 

rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r.  

 

wnoszą: 

 

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

 
 

1) w art. 3 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż, nie 
mniej jednak niż o 20% liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu 3 
kolejnych miesięcy po dniu 1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych samych 3 miesięcy 
w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.,”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić 
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2) w art. 3 w ust. 1 pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) który nie otrzymał pomocy publicznej na wyposażenie lub doposażenie stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z 
umową o refundację zawartą 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 otrzymał tę pomoc ale od dnia wydania decyzji o otrzymaniu pomocy 
publicznej na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy upłynęło co najmniej 6 miesięcy,”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  

3) w art. 3 skreślić ust. 2; 

- poseł M. Wikiński w imieniu KP Lewica 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  

4) art. 4 nadać brzmienie: 
„Art. 4. 1. Pracownikowi zatrudnionemu u przedsiębiorcy w przejściowych 

trudnościach finansowych, który uprzednio w formie pisemnej wyraził 
zgodę na objęcie go przestojem ekonomicznym, przysługuje przez łączny 
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy: 

1) świadczenie, o który 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 

 - nie mniejsze niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy 
przysługuje świadczenie albo stypendium oraz wynagrodzenie, o którym 
mowa w ust. 1, nie mniejsze niż łączna wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, z 
uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  

5) w art. 9 ust. 6 nadać brzmienie: 

„6. Jeżeli u danego przedsiębiorcy nie działają zakładowe organizacje związkowe 
przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy wprowadza się w porozumieniu z 
przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego 
przedsiębiorcy. Jeżeli po zawarciu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi 
w trybie przyjętym u przedsiębiorcy porozumienia, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym przedsiębiorca został objęty zakresem działania zakładowej 
organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy organizacja ta wstępuje w prawa strony tego 
porozumienia.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  
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6) w art. 9 dodać ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Wynagrodzenie pracownika otrzymane w danym okresie rozliczeniowym nie może 
być niższe od wynagrodzenia określonego w umowie o pracę, pomnożonego przez 
ilość miesięcy w tym okresie rozliczeniowym.” 

- poseł M. Wikiński w imieniu KP Lewica 

- odrzucić 

7) w art. 10 ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. Jeżeli u danego przedsiębiorcy nie działają zakładowe organizacje związkowe 
rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się w porozumieniu z 
przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego 
przedsiębiorcy. Jeżeli po zawarciu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi 
w trybie przyjętym u przedsiębiorcy porozumienia, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym przedsiębiorca został objęty zakresem działania zakładowej 
organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy organizacja ta wstępuje w prawa strony tego 
porozumienia.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  

8) w art. 12 ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Jeżeli u danego przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych nie 
działają zakładowe organizacje związkowe rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, 
wprowadza się w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w 
trybie przyjętym u tego przedsiębiorcy. Jeżeli po zawarciu z przedstawicielami 
pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u przedsiębiorcy porozumienia, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym przedsiębiorca został objęty zakresem 
działania zakładowej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu art. 
24125a § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy organizacja ta wstępuje 
w prawa strony tego porozumienia.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  

9) art. 13 nadać brzmienie: 
„Art. 13. 1. Okres, na który strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas określony 

albo łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na 
czas określony zawartych pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy 
nie może przekraczać 24 miesięcy. 

2. Za kolejną umowę o pracę na czas określony w rozumieniu ust. 1 uważa 
się umowę zawartą przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub 
wygaśnięcia poprzedniej umowy zawartej na czas określony. 

3. Umowa o pracę zawarta na okres dłuższy niż 24 miesiące oraz kolejna 
umowa o pracę na czas określony zawarta pomiędzy tymi samymi 
stronami stosunku pracy, której skutkiem byłoby przekroczenie łącznego 
okresu zatrudnienia pracownika na podstawie kolejnych umów o pracę na 
czas określony wynoszącego 24 miesiące jest równoznaczna w skutkach 
prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
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- odrzucić  

10) w art. 13 dodać ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Jeżeli okres zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, przekracza 24 miesiące, to z mocy 
prawa umowa o pracę na czas określony staje się umową na czas nieokreślony.”; 

- poseł M. Wikiński w imieniu KP Lewica 

- odrzucić 

11) w art. 14 w ust. 1 w pkt 1 lit. b nadać brzmienie: 

„b) na częściowe zrekompensowanie obniżenia wymiaru czasu pracy, za okres 
nieprzekraczający 6 miesięcy, do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę obowiązującego w danym roku, o którym mowa w ustawie z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 
1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), w zależności od 
stopnia obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  

12) art. 18 nadać brzmienie: 

„Art. 18. Świadczenia, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, są przekazywane na 
rachunek przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych, 
który niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, wypłaca je pracownikom 
oraz odprowadza należne składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  

13) art. 31 nadać brzmienie: 
„Art. 31. 1. W 2009 r. minister właściwy do spraw pracy przekaże Funduszowi 

jednorazowo środki Funduszu Pracy w kwocie 960 mln zł z 
przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie. 

2. W przypadku braku w danym roku środków, o których mowa w ust. 1, 
minister właściwy do spraw pracy przekaże brakującą kwotę z rezerwy 
celowej, o której mowa w ust. 3. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zabezpieczy w ustawie 
budżetowej rezerwę celową w odpowiedniej kwocie, o której mowa w ust. 
2.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  

14) po art. 33 dodać art. 33a w brzmieniu: 
„Art. 33a. 1. Podstawę obliczenia wysokości wynagrodzenia za okres urlopu 

wypoczynkowego pracownika objętego przedłużonych okresem 
rozliczeniowym czasu pracy, o którym mowa w art. 9 lub obniżeniem 
wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 12 stanowi przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie pracownika z okresu 3 miesięcy 
poprzedzających miesiąc w którym pracownik został objęty przedłużonym 
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okresem rozliczeniowym czasu pracy lub obniżeniem wymiaru czasu 
pracy. 

2. Podstawę obliczenia wysokości wynagrodzenia za okres urlopu 
wypoczynkowego pracownika objętego ponownie przedłużonym okresem 
rozliczeniowym czasu pracy, o którym mowa w art. 9 stanowi przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w poprzednim 
przedłużonym okresie rozliczeniowym.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  

15) po art. 33 dodać art. 33a w brzmieniu: 

„Art. 33a. 1. Podstawę obliczenia wysokości wynagrodzenia za okres urlopu 
wypoczynkowego pracownika objętego przedłużonym okresem 
rozliczeniowym czasu pracy, o którym mowa w art. 9, lub obniżeniem 
wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 12, stanowi przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie pracownika z okresu 3 miesięcy 
poprzedzających miesiąc, w którym pracownik rozpoczął urlop 
wypoczynkowy. 

2. Na koniec okresu rozliczeniowego pracownikowi wypłaca się wyrównanie 
w wysokości różnicy pomiędzy przeciętnym miesięcznym 
wynagrodzeniem wypłaconym pracownikowi w całym okresie 
rozliczeniowym, a przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem z okresu 3 
miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik rozpoczął urlop 
wypoczynkowy.”; 

- poseł M. Wikiński w imieniu KP Lewica 

- odrzucić 

16) po art. 34 dodać art. 34a w brzmieniu: 

„Art. 34a. Przepisów zawartych w rozdziale 2 nie stosuje się do pracowników,  o 
których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o 
emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) oraz wykonujących 
pracę górniczą w rozumieniu rozdziału 3a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.).”; 

- poseł M. Wikiński w imieniu KP Lewica 

- odrzucić 

17) w art. 35 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Do umów o pracę zawartych na czas określony trwających w dniu wejścia w życie 
niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
- Kodeks pracy. Nie dotyczy to drugiej kolejnej umowy o pracę na czas określony 
obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  

 

18) po art. 35 dodać art. 35a w brzmieniu: 
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„Art. 35a. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, 
zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości 
zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego pracownika, stanowi 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym zastosowano 
przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy, indywidualny rozkład 
czasu pracy lub obniżony wymiar czasu pracy.” 

- poseł M. Wikiński w imieniu KP Lewica 

- odrzucić 

19) art. 36 nadać brzmienie: 

„Art. 36. W roku 2009 i 2010 przepisy rozdziału 2, 3 i 4 stosuje się od dnia 
ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy 
publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  

Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w pkt 5, 7 i 8. 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 1 lipca 2009 r. 
 
 

 Przewodniczący Komisji   Zastępca Przewodniczącego 
 Polityki Społecznej i Rodziny  Komisji Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Sławomir Piechota  (-) Krystyna Skowrońska 
 
  Sprawozdawca 
 
 
  (-) Izabela Katarzyna Mrzygłocka 



URZAD 
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ 
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ STANU 

Mikolaj Dowgielewicz 

Warszawa, dnia 0 1 lipca 2009 r. 

Pan 
Zbigniew Chlebowski 
Pnewodniczqcy 
Komisji Finans6w Publicznych 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia do dodatkowego sprawozdania Komisji Finansdw Publicznych i Komisji Polityki 
Spolecznej i Rodziny (druk nr 2134-A) o rzqdowym projekcie ustawy lagodzeniu skutko'w 
kryzysu ekonomicznego dla pracowniko'w i przedsigbiorco'w (druk nr 2044), wyrazona na 
podstawie art. 9 pkt 3 w zwiqzku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 
sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494, z p6in. 
zm.), w zwiqzku z art. 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu, pnez Sekretarza Kornitetu 
Integracji Europejskiej Mikolaja Dowgielewicza 

Szanowny Panie Przewodniczqcy, 

W zwiqzku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem Kornisji (druk nr 2134- 
A)(pismo z dnia 01.07.2009 r. nr FPB-0 150-1 78a-09) pozwalam sobie wyraziC opinig, ii 
zawarte w nirn poprawki do projektu ustawy nie wplywajq na jego zgodnoSC z prawem 
Unii Europejskiej. 

Z powaianiem, 

Do uprzejmei wiadomo6ci: 
Pani Jolanta Fedak 
Minister Pracy i Polityki Spoiecznej 


	Druk nr 2134-A

