DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r.
Poz. 2146
RO ZPO R ZĄ D ZE N I E
M INI S TR A R O D ZI N Y, PRA CY I PO L I TYK I SPO Ł EC ZN E J 1)
z dnia 11 grudnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku
marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu
lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Na podstawie art. 23 ust. 11 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.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. Nr 278, poz. 1636
oraz z 2015 r. poz. 183) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2:
a)

po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – rozumie się przez to pomoc spełniającą przesłanki
określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących odpowiednio pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie;”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8)
2)

w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)

3)

wniosku – rozumie się przez to wniosek, o którym mowa w art. 23 ust. 9 oraz art. 23a ust. 4 ustawy.”;
informację, czy w stosunku do dłużnika Funduszu było prowadzone postępowanie o orzeczenie zakazu
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni,
fundacji lub stowarzyszeniu, o którym mowa w przepisach Prawa upadłościowego, wraz z potwierdzającymi je dokumentami.”;

w § 4 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub prawomocne postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego – wraz z aktualnym odpisem z KRS lub aktualną informacją z CEIDG,”;

4)

w § 7 w pkt 1:
a)

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„analizę wykazującą, że zwrot należności Funduszu zgodnie z warunkami zaproponowanymi we wniosku jest
korzystniejszy niż zwrot możliwy do uzyskania przez Fundusz w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub postępowania likwidacyjnego, zawierającą w szczególności:”,

1)

2)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).
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.
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b) w lit. b:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu możliwego do uzyskania w wyniku egzekucji, upadłości
dłużnika Funduszu lub w postępowaniu likwidacyjnym; obliczenie kwoty możliwej do uzyskania na drodze
przymusowej powinno uwzględniać następujące informacje:”,
– tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
„– pozycję Funduszu w kolejności zaspokajania wierzycieli, z uwzględnieniem zabezpieczeń i przepisów
Prawa upadłościowego,”;
5)

w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

6)

zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką dłużnik
Funduszu otrzymał w roku podatkowym, w którym złożono wniosek, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczenie o wysokości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w tym okresie;”;

w § 13:
a)

pkt 1–3 otrzymują brzmienie:
„1)

prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie przepisów Prawa upadłościowego o oddaleniu
wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie
kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;

2)

prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie przepisów Prawa upadłościowego o oddaleniu
wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu w razie stwierdzenia, że jego majątek obciążony jest
hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a pozostały jego
majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

3)

prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie przepisów Prawa upadłościowego o umorzeniu postępowania upadłościowego dłużnika Funduszu, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika Funduszu obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem
skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) informację o dacie wpływu wniosku o ogłoszenie upadłości;”;
7)

§ 16 i § 17 otrzymują brzmienie:
„§ 16. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 2 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1)

układ zawarty w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika Funduszu zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego, plan restrukturyzacyjny oraz inne dokumenty dotyczące układu;

2)

wyliczenie rachunkowe uwzględniające spłaty należności z oprocentowaniem;

3)

projekt porozumienia zawieranego z dłużnikiem Funduszu w sprawie określenia warunków zwrotu należności
Funduszu w całości, wraz z uzasadnieniem;

4)

analizę, o której mowa w § 7 pkt 1;

5)

dokumenty, o których mowa w § 7 pkt 2 lit. a i c oraz pkt 3;

6)

uzasadnienie przyczyn odmowy wyrażenia przez marszałka województwa zgody na objęcie wierzytelności
Funduszu układem w przypadku braku wyrażenia tej zgody;

7)

dokumenty, o których mowa w § 8 pkt 1–5, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia pomocy de minimis;

8)

inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 2 ustawy.

§ 17. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 3 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1)

wyliczenie rachunkowe uwzględniające spłaty należności z oprocentowaniem;

2)

informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
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3)

opinię marszałka województwa, z której wynika, że dłużnik Funduszu znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji;

4)

ocenę marszałka województwa wskazującą, czy plan restrukturyzacyjny prowadzi do odzyskania przez dłużnika Funduszu długookresowej konkurencyjności na rynku;

5)

dokumenty, o których mowa w § 8 pkt 1–5, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia pomocy de minimis;

6)

projekt porozumienia, o którym mowa w § 16 pkt 3;

7)

układ zawarty w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika Funduszu zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego, plan restrukturyzacyjny oraz inne dokumenty dotyczące układu;

8)

uzasadnienie przyczyn odmowy wyrażenia przez marszałka województwa zgody na objęcie wierzytelności
Funduszu układem w przypadku braku wyrażenia tej zgody;

9)

inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 3 ustawy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska

