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Art. 1. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o po-
mocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszka-
niowych, refundacji bankom wyp∏aconych premii gwa-
rancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r.
Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 po wyrazach „art. 7 i 8” kropk´ za-
st´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ wyrazy „z za-
strze˝eniem art. 8a ust. 3.”;

2) w art. 7:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Normatyw sp∏aty kredytu, o którym mowa
w ust. 1, stanowi iloraz najni˝szego wyna-
grodzenia za prac´ pracowników, okreÊlone-
go na podstawie Kodeksu pracy, oraz licz-
by 300.”,

b) dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. WysokoÊç normatywu Prezes Urz´du

Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast og∏asza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski».

2b. Normatyw stosuje si´ od poczàtku kwarta-
∏u nast´pujàcego po kwartale, w którym zo-
sta∏ on og∏oszony.”;

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

„2. Za dochód gospodarstwa domowego kredy-
tobiorcy uwa˝a si´, z zastrze˝eniem ust.
2a i 2b, wszelkie przychody cz∏onków gospo-
darstwa domowego po odliczeniu kosztów
ich uzyskania, a tak˝e po odliczeniu sk∏adek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz
na ubezpieczenia chorobowe, okreÊlonych
w przepisach o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych, chyba ˝e zosta∏y ju˝ zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów.”,

b) dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. W odniesieniu do osoby prowadzàcej dzia-

∏alnoÊç gospodarczà za dochód, o którym
mowa w ust. 2, przyjmuje si´ kwot´ przez
nià podanà, nie ni˝szà jednak ni˝ zadeklaro-
wana przez nià kwota dochodu stanowiàce-
go podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpie-
czenia spo∏eczne, a je˝eli osoba ta nie pod-
lega ubezpieczeniu spo∏ecznemu — nie ni˝-
szà od kwoty najni˝szej podstawy wymiaru
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, obo-
wiàzujàcych osoby ubezpieczone na pod-
stawie odr´bnych przepisów.

2b. W odniesieniu do rolników dochód, o któ-
rym mowa w ust. 2, ustala si´ jako iloczyn
powierzchni gruntów w hektarach przeli-
czeniowych i przeci´tnego dochodu z 1 hek-
tara przeliczeniowego, og∏aszanego przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej «Monitor Polski» na podstawie
przepisów ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3,
z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r.
Nr 108, poz. 681).”;

4) w art. 8a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli przeci´tny dochód gospodarstwa do-
mowego kredytobiorcy w przeliczeniu na
cz∏onka gospodarstwa domowego w kwarta-
le poprzednim obni˝y si´ i wyniesie mniej ni˝
110% kwoty najni˝szej emerytury, na wnio-
sek kredytobiorcy bank zawiesza sp∏at´ kre-
dytu na czas nie d∏u˝szy ni˝ 8 kwarta∏ów
w ca∏ym okresie sp∏aty kredytu.”,

b) w ust. 3 po wyrazach „z art.” dodaje si´ wyrazy
„6 ust. 1, art. 10 ust. 3 i art.”,

c) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Do okresu zawieszenia sp∏aty, o którym mo-

wa w ust. 1 i 2, zalicza si´ okresy zawieszenia
sp∏aty kredytów wykorzystane od dnia
18 wrzeÊnia 1997 r. Bez wzgl´du na iloÊç
i czas trwania przerw w korzystaniu z zawie-
szenia sp∏at na podstawie ust. 1 i 2, okres ten
nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 12 kwarta∏ów w ca-
∏ym okresie sp∏aty kredytów.

5. Kredytobiorca, o którym mowa w ust. 1 i 2,
jest obowiàzany, na ˝àdanie banku lub spó∏-
dzielni mieszkaniowej, udokumentowaç wy-
sokoÊç dochodów uzyskanych przez cz∏on-
ków gospodarstwa domowego kredytobior-
cy, b´dàcych podstawà zawieszenia sp∏aty
kredytu.”;

5) w art. 9:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe warunki i tryb rozliczeƒ
z bankami z tytu∏u przejÊciowego wykupie-
nia ze Êrodków bud˝etu paƒstwa odsetek od
kredytów mieszkaniowych oraz z tytu∏u wy-
kupienia ze Êrodków bud˝etu paƒstwa skapi-
talizowanych odsetek od kredytów mieszka-
niowych, w tym wysokoÊç oprocentowania
kredytów i odsetek.”,
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USTAWA

z dnia 16 grudnia 1999 r.

o zmianie ustawy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom
wyp∏aconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw.
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b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 2,

powinno okreÊlaç:
1) wysokoÊç oprocentowania kredytów ob-

j´tych przejÊciowym wykupem odsetek,
2) wysokoÊç i sposób oprocentowania odse-

tek przejÊciowo wykupionych, z zastrze˝e-
niem art. 10 ust. 3,

3) organ uprawniony do prowadzenia rozli-
czeƒ, o których mowa w ust. 2,

4) wzory formularzy rozliczeƒ,
5) zasady i tryb przekazywania przez banki

sp∏at zad∏u˝enia z tytu∏u przejÊciowo wy-
kupionych odsetek do bud˝etu paƒstwa,

6) wysokoÊç nale˝nego bankom wynagro-
dzenia za administrowanie i egzekwowa-
nie sp∏at zad∏u˝enia, o których mowa
w pkt 5,

7) szczegó∏owe zasady rozliczania przez ban-
ki Êrodków wp∏acanych przez kredytobior-
ców, o których mowa w art. 7, 8, 8a i 11
ust. 1, na sp∏at´ kredytów mieszkanio-
wych,

8) upowa˝nienie dla Prezesa Urz´du Miesz-
kalnictwa i Rozwoju Miast i ministra w∏a-
Êciwego do spraw finansów publicznych
do zawierania z bankami umów, okreÊlajà-
cych w szczególnoÊci terminy przekazy-
wania Êrodków na przejÊciowy wykup od-
setek i wykup odsetek skapitalizowanych
oraz terminy przekazywania przez banki
sp∏at zad∏u˝enia z tytu∏u przejÊciowego
wykupienia odsetek wraz z oprocentowa-
niem tych odsetek.”;

6) w art. 10 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „31 grudnia 
1999 r.” zast´puje si´ wyrazami „31 grudnia
2002 r.”;

7) art. 10b otrzymuje brzmienie:
„Art. 10b. 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-

porzàdzenia, szczegó∏owe warunki
i tryb stosowania oraz sposób rozli-
czeƒ umorzeƒ zad∏u˝enia z tytu∏u
przejÊciowego wykupienia ze Êrod-
ków bud˝etu paƒstwa odsetek od kre-
dytów mieszkaniowych, o których
mowa w art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1, art.
10a i art. 11 ust. 3 i 6, a tak˝e sposób
rozliczeƒ z tytu∏u umorzenia w ci´˝ar
bud˝etu paƒstwa i z tytu∏u wykupienia
ze Êrodków bud˝etu paƒstwa odsetek
skapitalizowanych, o których mowa
w art. 10a i art. 11 ust. 3 i 6.

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 1, powinno okreÊlaç:
1) terminy sk∏adania wniosków

o umorzenie,
2) terminy dokonywania umorzeƒ

i zmniejszenia stanu zad∏u˝enia z ty-
tu∏u skapitalizowanych odsetek,

3) wzory rozliczeƒ z tytu∏u umorzeƒ.”;

8) w art. 11 w ust. 6 wyrazy „31 grudnia 1999 r.” zast´-
puje si´ wyrazami „31 grudnia 2002 r.” oraz doda-
je si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku spó∏dzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu cz∏onkowi spó∏dzielni przys∏uguje rosz-
czenie o przekszta∏cenie tego prawa do lokalu na
w∏asnoÊciowe prawo do lokalu na warunkach
okreÊlonych w art. 10 ust. 1 pkt 5.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia 2000 r.,
z wyjàtkiem przepisu art. 1 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 marca 2000 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

28

USTAWA

z dnia 22 grudnia 1999 r.

o zmianie ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej.

Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏a-
dach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r.
Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r.
Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r.
Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162,
poz. 1115 oraz z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84,
poz. 935) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 18d w ust. 1 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) dy˝urze medycznym, nale˝y przez to rozumieç
wykonywanie, poza normalnymi godzinami
pracy, czynnoÊci zawodowych przez lekarza lub
innego posiadajàcego wy˝sze wykszta∏cenie
pracownika wykonujàcego zawód medyczny
w zak∏adzie opieki zdrowotnej przeznaczonym
dla osób, których stan zdrowia wymaga udzie-
lania ca∏odobowych Êwiadczeƒ zdrowotnych”;

2) w dziale I dodaje si´ rozdzia∏ 4 w brzmieniu:


