
 
Druk  nr 3163 - A 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 VI kadencja 
            

 
DODATKOWE   SPRAWOZDANIE  

KOMISJI  NADZWYCZAJNEJ  DO  ROZPATRZENIA PROJEKTÓW 
USTAW  I  UCHWAŁ   DOTYCZĄCYCH  USUWANIA  SKUTKÓW 

I  ZAPOBIEGANIA POWODZI   
 

o rządowym projekcie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z usuwaniem 
skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 
(druk nr 3142).  
 

Sejm na 69 posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2010 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3163  do Komisji 

Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków 

i zapobiegania powodzi w celu rozpatrzenia  poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

          Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących 

usuwania skutków i zapobiegania powodzi po rozpatrzeniu  poprawek  na posiedzeniu w dniu 

24 czerwca 2010 r.   

wnosi: 

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

 

1) po art. 5 dodać art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. Do dnia 31 grudnia 2012 r. na wniosek gminy zbywanie nieruchomości 

wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

przeznaczonych na cele mieszkaniowe na rzecz poszkodowanych 

następuje w trybie bezprzetargowym.”; 

- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 
- przyjąć 

 
 
 
 



 
 
 

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

„1) nie stosuje się przepisów art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 

wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.1)) w stosunku do urządzeń 

wodnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 19 tej ustawy – uszkodzonych lub 

zniszczonych w czasie powodzi;”; 

- poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 
- przyjąć 

 
3) w art. 20 ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 

„1. Starosta może, w trybie określonym dla prac interwencyjnych, o których mowa 

w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia, biorąc pod uwagę zakres i skalę 

zniszczeń u pracodawcy spowodowanych powodzią oraz możliwości utrzymania 

przez pracodawcę miejsc pracy, dokonywać ze środków Funduszu Pracy zwrotu, 

przez okres do 12 miesięcy, poniesionych przez pracodawcę, którego zakład został 

zniszczony na skutek powodzi, kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne zatrudnianych pracowników, w wysokości 

nieprzekraczającej miesięcznie iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia 

za pracę i liczby zatrudnionych pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 

pracy, pod warunkiem że pracodawca nie zmniejszy w tym okresie liczby 

zatrudnionych pracowników w stosunku do stanu na dzień podpisania umowy o 

refundację – jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r. Przepis art. 19 ust. 2 

stosuje się odpowiednio. 

2. Starosta może zwracać organizatorowi robót publicznych, który przy pracach 

związanych z usuwaniem skutków powodzi zatrudnił skierowane poszkodowane 

osoby fizyczne, które osobiście i na własny rachunek prowadzą działalność w 

zakresie produkcji rolnej, w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym 

obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha 

przeliczeniowe lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w 

przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz ich małżonków i pełnoletnich 

domowników przez okres do 12 miesięcy, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 

r., poniesione koszty na wynagrodzenia  oraz składki  na ubezpieczenia  społeczne  z  

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 

267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, 
Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, 
Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 
2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253. 



 

 

 

     tytułu zatrudnienia skierowanych osób w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 

iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę i liczby zatrudnionych 

skierowanych osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.”; 

- poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 

- przyjąć 
4) art. 39 nadać brzmienie: 

„Art. 39. Świadczenie z ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu 

ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców na podstawie art. 38 

nie  może być przyznane poszkodowanemu pracodawcy za te same okresy 

dla tych samych pracowników, co świadczenia, o których mowa w art. 20 i 

art. 22.”. 

- poseł S. Rybicki w imieniu KP PO 
- przyjąć 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warszawa, dnia 24 czerwca 2010 r. 

 
 
 
     

Sprawozdawca 
 

/-/ Marian Starownik 

Przewodniczący Komisji 
 

/-/ Włodzimierz Karpiński 
 
 
 




