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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

VIII kadencja  
 
 
 
 Pan 
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 
 - o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy oraz ustawy o ochronie 
roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy. 

 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy panią poseł Bożenę Borys-Szopę. 
 
 
 

 (-)   Dorota Arciszewska-Mielewczyk;  (-)   Piotr Łukasz Babiarz;  (-)   Dariusz 
Bąk;  (-)   Joanna Borowiak; (-) Bożena Borys-Szopa;  (-)   Anna Cicholska; 
 (-)   Michał Cieślak;  (-)   Przemysław Czarnecki;  (-)   Anita Czerwińska; 
 (-)   Leszek Dobrzyński;  (-)   Michał Dworczyk;  (-)   Ewa Filipiak;  (-)   Jarosław 
Gonciarz;  (-)   Jan Kilian;  (-)   Ewa Kozanecka;  (-)   Anna Krupka;  (-)   Andrzej 

 
 

januszmarkiewicz
Stamp



Kryj;  (-)   Bernadeta Krynicka;  (-)   Dariusz Kubiak;  (-)   Krzysztof Kubów; 
 (-)   Marek Kwitek;  (-)   Bogdan Latosiński;  (-)   Marzena Machałek; 
 (-)   Krzysztof Maciejewski;  (-)   Iwona Michałek;  (-)   Kazimierz Moskal; 
 (-)   Aleksander Mrówczyński;  (-)   Wojciech Murdzek;  (-)   Anna Paluch; 
 (-)   Jerzy Paul;  (-)   Marek Polak;  (-)   Elżbieta Rafalska;  (-)   Anna Schmidt-
Rodziewicz;  (-)   Mirosława Stachowiak-Różecka;  (-)   Artur Szałabawka; 
 (-)   Ewa Tomaszewska;  (-)   Piotr Uruski;  (-)   Krystyna Wróblewska. 



PROJEKT 

U S T AWA  

z dnia ……………….. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz 

ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 

Art. 1. W ustawie z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 385 i 1240) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 3: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa 

w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2331)).”, 

b) w ust. 1a pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa 

w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.”; 

2) w art. 8 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa 

w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;”. 

Art. 2. W ustawie z dnia z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych 

w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272, z późn. zm.2)) w art. 23 

ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 9 oraz w art. 23a ust. 4, 

mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowości i szybkości postępowania.”. 

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

                                                           

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1166, 1259 
i 1844. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 598 i 923 oraz 
z 2015 r. poz. 978, 1268 i 1830. 



UZASADNIENIE 
 

Poselski projekt nowelizacji ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy ( Dz. U. z 2015 r. poz. 385 i 1240) oraz 
ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272, z późn. zm.) ma na celu dostosowanie obowiązującej 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy do stanu prawnego, 
który obowiązuje w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisów 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978) oraz sprostowanie 
oczywistej omyłki pisarskiej w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy. 

W związku z wyodrębnieniem postępowania upadłościowego i postępowań 
restrukturyzacyjnych do oddzielnych aktów prawnych – ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 
prawo upadłościowe i ww. ustawy Prawo restrukturyzacyjne, niezbędne jest zastąpienie 
w nowelizowanej ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 
odwołań do przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze 
odpowiednio odwołaniami do przepisów ustawy Prawo upadłościowe. 

Przedmiotowy projekt ustawy ma ponadto na celu dostosowanie brzmienia przepisów 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy do przepisów 
ustawy Prawo upadłościowe. Proponowane w nowelizacji zmiany polegają na dostosowaniu 
brzmienia przepisów art. 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a pkt 4 i art. 8 ust. 3 pkt 3 do charakteru 
postępowań upadłościowych. 

Poselski projekt nowelizacji przewiduje jednocześnie zmianę wynikającą z uchylenia 
w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) art. 12, wobec czego zasadnym jest dokonanie analogicznej 
zmiany w nowelizowanej ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy. Art. 12 ust. 2 nie stanowi już przesłanki do ogłoszenia upadłości. 

Proponowana zmiana w art. 23 ust. 11 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności pracodawcy ma na celu wskazanie właściwej podstawy prawnej 
w przedmiocie złożenia wniosku. W obecnym brzmieniu art. 23 ust. 11 odsyła do art. 23a 
ust. 3, zamiast do ust. 4. 

Proponuje się, aby przepisy projektowanej ustawy weszły w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Wejście w życie ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. 
Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 


