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Art. 1. 1. Osoby będące byłymi pracownikami lub 
członkami rodzin zmarłych pracowników lub zmarłych 
byłych pracowników, uprawnionymi do renty rodzin-
nej, których roszczenia pracownicze nie zostały zaspo-
kojone przez syndyka, likwidatora lub byłego nie- 
wypłacalnego pracodawcę, pomimo prawomocnego 
wyroku sądu przeciwko tym podmiotom, mogą wy-
stąpić z pisemnym wnioskiem, o którym mowa 
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochro-
nie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.1)), 
zwanej dalej „ustawą”, do kierownika Biura Tereno-
wego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracow-
niczych o wypłatę świadczeń ze środków Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwane-
go dalej „Funduszem”, z tytułu niezaspokojonych 
roszczeń, w zakresie zgodnym z art. 6 i art. 6a ustawy 
z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracow-
niczych w razie niewypłacalności pracodawcy  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, z późn. zm.2)) w brzmie-
niu obowiązującym w okresie, za który roszczenia nie 
zostały zaspokojone.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do roszczeń pra-
cowniczych, do których uprawnienie powstało przed 
dniem wejścia w życie ustawy, a z tytułu których 
świadczenia ze środków Funduszu nie mogły być wy-
płacone z powodu niezłożenia wniosku do Funduszu, 
o którym mowa w ust. 1, niespełnienia wymogów do-
tyczących okresów, o których mowa w art. 6 lub termi-
nów, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 grud-
nia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy, w brzmieniu obowią-
zującym w okresie, za który roszczenia nie zostały  
zaspokojone.

3. Przepisy ust. 1 i 2 mają również zastosowanie, 
z wyłączeniem warunku prawomocnego wyroku sądu 
przeciwko syndykowi, likwidatorowi lub byłemu nie-
wypłacalnemu pracodawcy, w przypadkach, gdy 
świadczenia ze środków Funduszu nie mogły być wy-
płacone w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należ-
ności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. 
Nr 155, poz. 1287, z późn. zm.3)).

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy do-
łączyć prawomocne orzeczenie sądu oraz dokumenty 
potwierdzające bezskuteczność przeprowadzonej  

egzekucji lub bezskuteczność ich dochodzenia w po-
stępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym pro-
wadzonym wobec niewypłacalnego pracodawcy,  
z zastrzeżeniem ust. 3.

Art. 2. Kierownik Biura Terenowego Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na proś-
bę osoby, która złożyła do Funduszu wniosek o wypła-
tę świadczeń pracowniczych, a której odmówiono wy-
płaty świadczeń z uwagi na przekroczenie ustawowe-
go terminu do złożenia wniosku o wypłatę świadczeń 
ze środków Funduszu z tytułu niezaspokojonych rosz-
czeń pracowniczych, przywraca termin do wypłaty 
świadczeń ze środków Funduszu z tytułu niezaspoko-
jonych roszczeń, w zakresie zgodnym z art. 6 i art. 6a 
ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, 
w brzmieniu obowiązującym w okresie, za który rosz-
czenia nie zostały zaspokojone. 

Art. 3. Zaspokojeniu ze środków Funduszu podle-
gają należności główne.

Art. 4. Wniosek, o którym mowa w art. 1, i prośbę 
o przywrócenie terminu, o której mowa w art. 2, skła-
da się do kierownika Biura Terenowego Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o któ-
rym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy.

Art. 5. Do wypłaty świadczeń, o których mowa 
w art. 1 i art. 2, stosuje się odpowiednio art. 7 ust. 3 
i 4, art. 8, art. 9 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 29 grudnia 
1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy, w brzmieniu obowią-
zującym w okresie, za który roszczenia nie zostały  
zaspokojone.

Art. 6. Po upływie terminu określonego w art. 291 
§ 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4)) roszcze-
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USTAWA

z dnia 6 maja 2010 r.

o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, 
poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 100.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. 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.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 202, poz. 1956, z 2004 r. Nr 82, 
poz. 745 oraz z 2005 r. Nr 101, poz. 851.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone 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, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, 
Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, 
poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, 
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, 
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, 
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, 
Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105, 
poz. 655.
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nie pracownika nie podlega zaspokojeniu z Fundu-
szu.

Art. 7. Od dnia 1 stycznia 2012 r. zadania kierowni-
ka Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych wykonuje marszałek woje-
wództwa.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.

Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski


