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Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r.
o ∏agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla
pracowników i przedsi´biorców (Dz. U. Nr 125,
poz. 1035) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) szczegó∏owy tryb przyznawania i wyp∏aty Êwiad-
czeƒ, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 usta-
wy z dnia 1 lipca 2009 r. o ∏agodzeniu skutków kry-
zysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi´-
biorców, zwanej dalej „ustawà”;

2) wzór wniosku przedsi´biorcy w przejÊciowych
trudnoÊciach finansowych, zwanego dalej „przed-
si´biorcà”, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy;

3) wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego spe∏nienie
przez przedsi´biorc´ warunków, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1—6 ustawy;

4) wzór wykazu pracowników uprawnionych do
Êwiadczeƒ wyp∏acanych z Funduszu Gwarantowa-
nych Âwiadczeƒ Pracowniczych, zwanego dalej
„Funduszem”;

5) zakres informacji niezb´dnych do zawarcia umowy;

6) wymagane dokumenty uzasadniajàce wniosek.

§ 2. 1. Wniosek przedsi´biorcy o przyznanie
Êwiadczeƒ z Funduszu sk∏ada si´ z: 

1) Cz´Êci A — obejmujàcej oÊwiadczenie przedsi´-
biorcy, ˝e znajduje si´ w przejÊciowych trudno-
Êciach finansowych, oraz wystàpienie o wydanie
zaÊwiadczenia potwierdzajàcego spe∏nienie wa-
runków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1—6
ustawy;

2) Cz´Êci B — obejmujàcej wystàpienie przedsi´bior-
cy o zawarcie umowy o wyp∏at´ ze Êrodków Fun-
duszu Êwiadczeƒ z tytu∏u przestoju ekonomiczne-
go lub obni˝enia wymiaru czasu pracy oraz Êwiad-
czeƒ na op∏acenie sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne pracowników nale˝nych od pracodawcy od
przyznanych Êwiadczeƒ lub o ustalenie nowych
warunków sp∏aty nale˝noÊci Funduszu. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest
okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Do wniosku przedsi´biorca do∏àcza:

1) aktualne zaÊwiadczenie o nadaniu numeru REGON
i kopi´ decyzji o nadaniu NIP;

2) aktualny odpis z rejestru przedsi´biorców Krajo-
wego Rejestru Sàdowego lub wypis z ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej;

3) aktualne zaÊwiadczenie banku prowadzàcego ra-
chunek bankowy przedsi´biorcy lub zaÊwiadcze-
nie spó∏dzielczej kasy oszcz´dnoÊciowo-kredyto-
wej o numerze prowadzonego rachunku;

4) zaÊwiadczenie z Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych i urz´du skarbowego o niezaleganiu ze zobo-
wiàzaniami publicznoprawnymi lub zaÊwiadcze-
nie o zawarciu porozumienia z Zak∏adem Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych lub kopi´ decyzji urz´du skarbo-
wego w sprawie sp∏aty zad∏u˝enia i terminowego
op∏acania rat lub o korzystaniu z odroczenia termi-
nu p∏atnoÊci;

5) dokumenty potwierdzajàce istnienie zwiàzku mi´-
dzy przejÊciowymi trudnoÊciami finansowymi
a spadkiem obrotu;

6) oÊwiadczenie o obowiàzujàcej u przedsi´biorcy
stopie procentowej sk∏adki na ubezpieczenie wy-
padkowe;

7) oÊwiadczenie, ˝e pracownicy obj´ci wykazem pra-
cowników uprawnionych do Êwiadczeƒ wyp∏aca-
nych z Funduszu nie osiàgn´li w roku, w którym
jest dokonywana wyp∏ata Êwiadczeƒ, kwoty ogra-
niczenia rocznej podstawy wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiàcej
30-krotnoÊç prognozowanego przeci´tnego wyna-
grodzenia miesi´cznego w gospodarce narodowej
na dany rok kalendarzowy, o której mowa
w art. 19 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z póên. zm.2)), a je˝eli takà
podstaw´ wymiaru osiàgn´li w tym roku —
oÊwiadczenie, ˝e naliczone sk∏adki na ubezpiecze-
nie emerytalne i rentowe wykazane w wykazie
pracowników uprawnionych do Êwiadczeƒ wyp∏a-
canych z Funduszu obliczone zosta∏y tylko od tej
cz´Êci podstawy wymiaru sk∏adek, która nie spo-
wodowa∏a przekroczenia kwoty ograniczenia rocz-
nej podstawy wymiaru sk∏adek;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 24 sierpnia 2009 r.

w sprawie przyznawania i wyp∏aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych
przedsi´biorcom w przejÊciowych trudnoÊciach finansowych

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania 
Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 216,
poz. 1598).

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125,
Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176,
poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141,
poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220,
poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507
i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 8,
poz. 38, Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97, Nr 22, poz. 120,
Nr 68, poz. 574, Nr 71, poz. 609, Nr 111, poz. 918 i Nr 131,
poz. 1075.
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8) program naprawczy sporzàdzony przez przedsi´-
biorc´ na rok liczony od pierwszego dnia miesiàca
nast´pujàcego po dniu z∏o˝enia wniosku, upraw-
dopodobniajàcy popraw´ kondycji finansowej
przedsi´biorcy, zawierajàcy:

a) prezentacj´ przedsi´biorcy obejmujàcà w szcze-
gólnoÊci cele, zadania, profil i zakres dzia∏ania
przedsi´biorcy,

b) opis dzia∏aƒ zorientowanych na popraw´ kon-
dycji finansowej przedsi´biorcy, wybór Êrod-
ków oraz strategi´ realizacji programu napraw-
czego,

c) w przypadku istnienia zaleg∏oÊci publiczno-
prawnych — zaÊwiadczenia o ich wysokoÊci
i plan ich sp∏aty;

9) oÊwiadczenie przedsi´biorcy o niekorzystaniu do-
tychczas przez pracowników z pomocy z tytu∏u
przestoju ekonomicznego, ograniczenia wymiaru
czasu pracy, stypendium, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz innego Êwiadczenia
z tytu∏u zatrudnienia, szkolenia albo studiów po-
dyplomowych, finansowanego ze Êrodków
publicznych;

10) pisemnà zgod´ pracownika na obj´cie go przesto-
jem ekonomicznym.

4. W przypadku gdy do∏àczone do wniosku doku-
menty potwierdzajà spe∏nienie warunków, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1—6 ustawy, w∏aÊciwy organ,
o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1—3 ustawy, wy-
daje zaÊwiadczenie potwierdzajàce spe∏nienie tych
warunków, którego wzór jest okreÊlony w za∏àczniku
nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 3. Do zawarcia umowy w celu przyznania Êwiad-
czeƒ z Funduszu niezb´dna jest:

1) informacja o rodzajach Êwiadczeƒ, o które wnios-
kuje przedsi´biorca;

2) oÊwiadczenie przedsi´biorcy o rodzaju i wysoko-
Êci otrzymanej pomocy publicznej;

3) oÊwiadczenie przedsi´biorcy, ˝e dotrzyma warun-
ków, o których mowa w art. 6 ustawy;

4) zobowiàzanie przedsi´biorcy do zwrotu kwoty po-
mocy w przypadkach wskazanych w art. 7 lub
art. 21 ustawy;

5) kopia uk∏adu zbiorowego pracy lub porozumienia,
o którym mowa w art. 12 ust. 2 albo ust. 3 ustawy. 

§ 4. 1. Przedsi´biorca niezw∏ocznie po podpisaniu
umowy sk∏ada w 3 egzemplarzach do w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce swojej siedziby kierownika Biura
Terenowego Funduszu aktualny wykaz pracowników
uprawnionych do Êwiadczeƒ wyp∏acanych z Fundu-
szu, którego wzór jest okreÊlony w za∏àczniku nr 3 do
rozporzàdzenia.

2. W przypadku Êwiadczeƒ z tytu∏u przestoju eko-
nomicznego, wykaz, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada
si´ za okres nieprzekraczajàcy 3 kolejnych miesi´cy
sprzed dnia z∏o˝enia wniosku, natomiast kolejne wy-
kazy przedsi´biorca sk∏ada do koƒca ka˝dego miesià-
ca, za który Êwiadczenie jest nale˝ne.

3. W przypadku Êwiadczeƒ z tytu∏u obni˝enia wy-
miaru czasu pracy, wykaz, o którym mowa w ust. 1,
przedsi´biorca sk∏ada do koƒca ka˝dego miesiàca, za
który Êwiadczenie jest nale˝ne.

§ 5. Przekazanie przez kierownika Biura Terenowe-
go Funduszu Êwiadczeƒ finansowych przyznanych
przedsi´biorcy nast´puje niezw∏ocznie po zatwierdze-
niu przez niego zgodnoÊci z∏o˝onego przez przedsi´-
biorc´ wykazu pracowników uprawnionych do Êwiad-
czeƒ wyp∏acanych z Funduszu z umowà oraz przed∏o-
˝onymi do wglàdu listami p∏ac, na wskazany rachu-
nek bankowy przedsi´biorcy lub rachunek spó∏dziel-
czej kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowej prowadzony
dla przedsi´biorcy. 

§ 6. Przedsi´biorca niezw∏ocznie po otrzymaniu
Êrodków finansowych z Funduszu, nie póêniej jednak
ni˝ w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, na pod-
stawie zatwierdzonego przez kierownika Biura Tere-
nowego Funduszu wykazu pracowników uprawnio-
nych do Êwiadczeƒ wyp∏acanych z Funduszu, wyp∏aca
Êwiadczenia uprawnionym pracownikom oraz odpro-
wadza nale˝ne sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne
i ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek do-
chodowy od osób fizycznych, a tak˝e przekazuje na-
le˝noÊci alimentacyjne.

§ 7. 1. Przedsi´biorca, nie póêniej ni˝ w terminie
30 dni od dnia otrzymania Êrodków finansowych:

1) zwraca na rachunek bankowy Biura Terenowego
Funduszu ró˝nic´ mi´dzy kwotà otrzymanych
Êrodków finansowych na wyp∏at´ Êwiadczeƒ
a kwotà Êwiadczeƒ wyp∏aconych osobom upraw-
nionym;

2) przekazuje kierownikowi Biura Terenowego Fun-
duszu wykaz pracowników uprawnionych do
Êwiadczeƒ wyp∏acanych z Funduszu, zawierajàcy
potwierdzenie w∏asnor´cznym podpisem otrzyma-
nie Êwiadczeƒ przez osoby uprawnione oraz kopie
potwierdzeƒ dokonania wyp∏aty Êwiadczeƒ przeka-
zem pocztowym lub przelewem bankowym;

3) przekazuje do Biura Terenowego Funduszu kopie
potwierdzenia odprowadzenia zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych, sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne i ubezpieczenie zdrowotne,
sk∏adek na Fundusz i Fundusz Pracy oraz przekaza-
nia nale˝noÊci alimentacyjnych. 

2. Przedsi´biorca jest obowiàzany powiadomiç na
piÊmie kierownika Biura Terenowego Funduszu o ka˝-
dej zmianie okolicznoÊci majàcych wp∏yw na wyso-
koÊç wyp∏acanych Êwiadczeƒ, w terminie 7 dni od
dnia ich zaistnienia.

§ 8. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
og∏oszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej
o zgodnoÊci pomocy publicznej przewidzianej w prze-
pisach rozdzia∏u 3 i 4 ustawy ze wspólnym rynkiem. 

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 24 sierpnia 2009 r. (poz. 1112)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

———————
1) W∏aÊciwe zaznaczyç.
2) Podaç okres obejmujàcy trzy kolejne miesiàce po dniu 1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych samych 3 miesi´cy w okre-

sie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
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———————
3) Niepotrzebne skreÊliç. 
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———————
4) Wstawiç znak „x” w przypadku do∏àczenia dokumentu do wniosku. 
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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