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spó∏dzielczym lub banku regionalnym utwo-
rzonym na podstawie ustawy z dnia 24 czerw-
ca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó∏dziel-
czych i Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80,
poz. 369, z 1995 r. Nr 142, poz. 704, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770
i Nr 140, poz. 939).”;

2) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Za zgodà banku zrzeszajàcego banki

spó∏dzielcze mogà wykonywaç czynno-
Êci, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 3—8
ustawy — Prawo bankowe.

2. Zgody banku zrzeszajàcego nie wymaga
obejmowanie lub nabywanie akcji lub
praw z akcji lub udzia∏ów banków.”

Art. 4. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
na podstawie przepisów ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, za-
chowujà moc dotychczasowe przepisy wykonawcze,
o ile nie sà z nià sprzeczne. 

Art. 5. 1. Do wydanych zgód Prezesa Narodowego
Banku Polskiego oraz zezwoleƒ Komisji Nadzoru Ban-
kowego na nabycie lub obj´cie akcji bàdê praw z akcji,
na podstawie obowiàzujàcych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy przepisów, stosuje si´ przepi-
sy dotyczàce zezwoleƒ Komisji Nadzoru Bankowego
na wykonywanie prawa g∏osu na walnym zgromadze-
niu akcjonariuszy banku.

2. Do wniosków o wydanie przez Komisj´ Nadzoru
Bankowego zezwolenia na nabycie lub obj´cie akcji
bàdê praw z akcji z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy stosuje si´ przepisy niniejszej ustawy.

Art. 6. 1. Upowa˝nia si´ Narodowy Bank Polski do
przekazania nieodp∏atnie — do dnia 31 stycznia 2003 r.
— Bankowi Gospodarstwa Krajowego niektórych jed-

nostek organizacyjnych Narodowego Banku Polskiego
lub ich zorganizowanych cz´Êci.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Narodowego
Banku Polskiego lub ich zorganizowanych cz´Êci, o któ-
rych mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem sk∏adników
majàtkowych podlegajàcych przekazaniu, okreÊla
umowa mi´dzy Narodowym Bankiem Polskim a Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego.

3. Pracownicy jednostek organizacyjnych Narodo-
wego Banku Polskiego lub pracownicy, którzy wykonu-
jà prac´ w ich zorganizowanych cz´Êciach podlegajà-
cych przekazaniu, stajà si´ z mocy prawa pracownika-
mi Banku Gospodarstwa Krajowego od dnia okreÊlo-
nego w umowie, o której mowa w ust. 2. Do pracowni-
ków tych stosuje si´ przepis art. 231 Kodeksu pracy.

4. WartoÊç przej´tych sk∏adników majàtkowych
jednostek organizacyjnych Narodowego Banku Pol-
skiego lub ich zorganizowanych cz´Êci zwi´ksza fun-
dusz statutowy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Art. 7. Og∏oszenie tekstu jednolitego ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, nastàpi w terminie 90 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów:

1) art. 1 pkt 28, pkt 44, pkt 53 oraz art. 2, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., 

2) art. 1 pkt 39, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.,

3) art. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a), pkt 19, pkt 24 w zakresie do-
tyczàcym art. 63g oraz pkt 51, pkt 52 i pkt 58 lit. b),
które wchodzà w ˝ycie z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o restrukturyzacji hutnictwa ˝elaza i stali.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady wspierania restruktu-
ryzacji hutnictwa ˝elaza i stali, zwanej dalej „restruktu-
ryzacjà”, w tym zasady: 

1) restrukturyzacji finansowej hut,

2) restrukturyzacji zatrudnienia w hutach,

3) restrukturyzacji organizacyjnej hut,

4) restrukturyzacji majàtkowej hut,

5) gospodarowania mieniem,

6) sprawowania nadzoru nad realizacjà restrukturyzacji.

Art. 2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz hut podlega-
jàcych restrukturyzacji oraz wykaz hut, do których sto-
suje si´ przepisy rozdzia∏u 3, bioràc pod uwag´ za-
awansowanie wdra˝ania procesu restrukturyzacji. 

Rozdzia∏ 2

Restrukturyzacja finansowa hut

Art. 3. 1. Restrukturyzacji finansowej podlegajà zo-
bowiàzania pieni´˝ne hut wraz z odsetkami, zwane da-
lej „zobowiàzaniami”, wobec: 
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1) bud˝etu paƒstwa — z wy∏àczeniem zobowiàzaƒ pie-
ni´˝nych z tytu∏u podatku dochodowego od osób
fizycznych, 

2) Funduszu Pracy — z tytu∏u nale˝nych sk∏adek, 

3) Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych — z tytu∏u nale˝nych sk∏adek,

4) Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏-
nosprawnych — z tytu∏u nale˝nych wp∏at, 

5) Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz w∏aÊciwych wojewódzkich
funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej
— z tytu∏u op∏at i kar w cz´Êciach dotyczàcych tych
funduszy,

6) powiatu i gminy — z tytu∏u op∏at za gospodarcze
korzystanie ze Êrodowiska i kar za nieprzestrzega-
nie wymogów ochrony Êrodowiska, nale˝nych po-
wiatowi i gminie,

7) Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych — z tytu∏u na-
le˝nych sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne.

2. Restrukturyzacji finansowej podlegajà zobowià-
zania, o których mowa w ust. 1 pkt 1—6, powsta∏e do
koƒca kwarta∏u poprzedzajàcego wejÊcie w ˝ycie usta-
wy oraz zobowiàzania, o których mowa w ust. 1 pkt 7,
powsta∏e do dnia 31 grudnia 1998 r.

3. Restrukturyzacja finansowa hut mo˝e polegaç na:

1) odroczeniu terminu sp∏aty ich zobowiàzaƒ na okre-
Êlony czas,

2) roz∏o˝eniu sp∏aty ich zobowiàzaƒ na raty,

3) umorzeniu ca∏oÊci lub cz´Êci ich zobowiàzaƒ, z wy-
∏àczeniem zobowiàzaƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 5 i 6,

4) zamianie podlegajàcych sp∏acie zobowiàzaƒ na ich
akcje albo udzia∏y.

Art. 4. 1. Zobowiàzania podlegajà restrukturyzacji
finansowej na nast´pujàcych zasadach:

1) termin sp∏aty zobowiàzaƒ g∏ównych oraz odsetek
podlega odroczeniu do dnia 31 grudnia 2005 r.; za
okres odroczenia nie nalicza si´ odsetek,

2) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
sp∏ata zobowiàzaƒ g∏ównych oraz odsetek w nast´-
pujàcych terminach: 
a) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia

2007 r. — sp∏ata 20% kwoty zobowiàzaƒ w 24 rów-
nych miesi´cznych ratach, 

b) od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia
2010 r. — sp∏ata 80% kwoty zobowiàzaƒ w 36 rów-
nych miesi´cznych ratach. 

2. Umorzone kwoty zobowiàzaƒ uwzgl´dnia si´
w rachunku zysków i strat, na zasadach okreÊlonych
w przepisach o rachunkowoÊci, z tym ˝e przychody
z tytu∏u umorzenia nie stanowià przychodu w rozumie-
niu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-
wym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654,
Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100,
Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1315 i 1324 oraz z 2001 r.
Nr 106, poz. 1150 i Nr 110, poz. 1190).

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do innych,
ni˝ okreÊlone w art. 3 ust. 1, zobowiàzaƒ hut podlega-
jàcych do dnia 31 grudnia 2010 r. restrukturyzacji finan-
sowej. 

4. Zaspokojenie wierzycieli huty podlegajàcej po∏à-
czeniu mo˝e nastàpiç w drodze podwy˝szenia kapita∏u
zak∏adowego spó∏ki akcyjnej pod nazwà „Polskie Huty
Stali S.A.”, powsta∏ej w wyniku po∏àczenia hut, o któ-
rym mowa w art. 22 ust. 1, zwanej dalej „PHS S.A.”,
i obj´cie akcji nowej emisji przez jej wierzycieli na za-
sadach okreÊlonych w ustawie z dnia 15 wrzeÊnia
2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037 i z 2001 r. Nr 102, poz. 1117).

5. Do zamiany wierzytelnoÊci na akcje, o których
mowa w ust. 4, nie stosuje si´ przepisów:
1) art. 33 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komer-

cjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwo-
wych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775,
z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106,
poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31,
poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 637, Nr 72,
poz. 745 i Nr 76, poz. 807),

2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicz-
nym obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U.
Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107,
poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22, poz. 270,
Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103,
poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216
i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189).

Art. 5. W okresie odroczenia terminu sp∏aty zobo-
wiàzaƒ oraz w okresie sp∏aty tych zobowiàzaƒ nie sto-
suje si´ przepisów art. 57 § 1—4 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459,
Nr 42, poz. 475 i Nr 110, poz. 1189).

Art. 6. 1. Restrukturyzacj´ finansowà, o której mo-
wa w art. 3—5, przeprowadza si´ w drodze post´powa-
nia, zwanego dalej „post´powaniem odd∏u˝eniowym”.

2. Post´powanie odd∏u˝eniowe wszczyna si´ na
wniosek huty albo PHS S.A. z∏o˝ony wierzycielowi
w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki programu re-
strukturyzacyjnego, zwanego dalej „programem”.

3. Program powinien zawieraç:

1) okreÊlenie sposobu i Êrodków dzia∏ania, które za-
pewnià hucie albo PHS S.A. osiàgni´cie dodatnie-
go wyniku finansowego na dzia∏alnoÊci operacyj-
nej wraz ze wskazaniem terminu, w jakim huta al-
bo PHS S.A. osiàgnie dodatni wynik finansowy na
dzia∏alnoÊci operacyjnej,

2) opis zadaƒ wykonywanych przez huty albo PHS
S.A. w zakresie ochrony Êrodowiska wraz z harmo-
nogramem ich realizacji,



Dziennik Ustaw Nr 111 — 8521 — Poz. 1196

3) analiz´ stanu i prognoz´ ekonomiczno-finansowà
huty albo PHS S.A. na okres restrukturyzacji,

4) za∏o˝enia i harmonogram realizacji restrukturyzacji
zatrudnienia.

4. Huta albo PHS S.A. za∏àcza do programu, sporzà-
dzone wed∏ug stanu na ostatni dzieƒ kwarta∏u poprze-
dzajàcego dzieƒ przed∏o˝enia programu do zatwierdze-
nia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki, na-
st´pujàce dokumenty:

1) odpis z w∏aÊciwego rejestru o wpisie huty albo PHS
S.A. do tego rejestru,

2) bilans z rachunkiem zysków i strat na ostatni dzieƒ
roku za ostatni rok obrotowy, zbadany przez bieg∏e-
go rewidenta i zaopiniowany przez Rad´ Nadzor-
czà,

3) spis wierzycieli zawierajàcy oznaczenie wierzyciela,
wysokoÊç wierzytelnoÊci, dat´ ich powstania, ter-
miny p∏atnoÊci tych wierzytelnoÊci oraz zabezpie-
czenie ich sp∏at, 

4) okreÊlajàce wysokoÊç zobowiàzaƒ wobec Fundu-
szu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych powsta∏ych na ko-
niec 1998 r., 1999 r. i 2000 r. w podziale na poszcze-
gólne tytu∏y,

5) wykaz udzielonych przez hut´ albo PHS S.A. por´-
czeƒ, por´czeƒ wekslowych i wystawionych weksli
oraz hipotek ustanowionych na majàtku tej huty al-
bo PHS S.A.,

6) wykaz niewykonanych tytu∏ów egzekucyjnych wy-
stawionych przeciwko hucie albo PHS S.A. wraz
z uzasadnieniem przyczyn ich niewykonania,

7) wykaz d∏u˝ników z podaniem wysokoÊci nale˝noÊci
i terminów ich p∏atnoÊci oraz zabezpieczenia ich
sp∏at.

5. Huta albo PHS S.A., sporzàdzajàc program, jest
obowiàzana zasi´gnàç opinii organu stanowiàcego
jednostki samorzàdu terytorialnego.

Art. 7. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
zatwierdza program hut w drodze decyzji, po uzyska-
niu opinii:

1) ministrów w∏aÊciwych do spraw: finansów publicz-
nych, pracy i zabezpieczenia spo∏ecznego, ochrony
Êrodowiska, Skarbu Paƒstwa,

2) Prezesów: Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Na-
rodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz Urz´du Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów.

2. Program PHS S.A. minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki zatwierdza w drodze decyzji, w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych, po uzyskaniu opinii, o których mowa w ust. 1.

3. Udzielenie opinii, o których mowa w ust. 1, po-
winno nastàpiç w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od
dnia otrzymania programu. Nieudzielenie opinii w tym
terminie oznacza akceptacj´ programu.

4. Program powinien zostaç przed∏o˝ony do za-
twierdzenia w okresie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e
w decyzji zatwierdzajàcej program zamieÊciç zalecenia
dotyczàce jego realizacji.

6. Huta albo PHS S.A. jest obowiàzana og∏osiç, co
najmniej w jednym dzienniku o zasi´gu ogólnopol-
skim, informacj´ o zatwierdzeniu programu, w termi-
nie do 21 dni od dnia jego zatwierdzenia.

Art. 8. 1. Zatwierdzony program stanowi podstaw´
do zawarcia przez hut´ albo PHS S.A. umowy dotyczà-
cej restrukturyzacji finansowej z wierzycielami, z za-
strze˝eniem ust. 4. 

2. Umowa dotyczàca restrukturyzacji finansowej
zawarta z Zak∏adem Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych obej-
muje tak˝e zobowiàzania powsta∏e po dniu 31 grudnia
1998 r., a przed dniem zawarcia tej umowy.

3. Do zobowiàzaƒ, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 7, nie zalicza si´ nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek finan-
sowanych z w∏asnych Êrodków przez ubezpieczonych,
ustalanych na podstawie przepisów ustawy z dnia
13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118
i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72,
poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r.
Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104
i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100,
poz. 1080, Nr 110, poz. 1189 i Nr 111, poz. 1194).

4. Je˝eli zatwierdzony program spowoduje zmniej-
szenie dochodów jednostki samorzàdu terytorialnego,
umowa, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç zawarta po
wyra˝eniu zgody przez organ stanowiàcy tej jednostki.

Art. 9. 1. Przes∏ankà prowadzenia post´powania
odd∏u˝eniowego jest spe∏nienie przez hut´ albo PHS
S.A. nast´pujàcych warunków:

1) terminowego regulowania bie˝àcych p∏atnoÊci od
dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 8 ust. 1,
z tytu∏u: podatków, sk∏adek na ubezpieczenie zdro-
wotne, op∏at za gospodarcze korzystanie ze Êrodo-
wiska i kar za nieprzestrzeganie wymogów ochro-
ny Êrodowiska, ubezpieczeƒ spo∏ecznych finanso-
wanych ze Êrodków pracodawcy i ubezpieczonego
oraz sk∏adek: na Fundusz Pracy, Fundusz Gwaran-
towanych Âwiadczeƒ Pracowniczych i Paƒstwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, 

2) nieprzekraczanie maksymalnego rocznego wskaêni-
ka przyrostu przeci´tnego miesi´cznego wynagro-
dzenia ustalonego na zasadach okreÊlonych w usta-
wie z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym syste-
mie kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wynagro-
dzeƒ u przedsi´biorców oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 43, poz. 221,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112
oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080), 

3) niedokonywania darowizn, z wyjàtkiem darowizn
przekazywanych na cele, o których mowa w art. 36,

4) realizacji przez hut´ albo PHS S.A. zatwierdzonego
programu. 
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2. W przypadku niespe∏nienia przez hut´ albo PHS
S.A. któregokolwiek z warunków, o których mowa
w ust. 1, post´powanie odd∏u˝eniowe podlega umo-
rzeniu, a obj´te restrukturyzacjà zobowiàzania wraz
z odsetkami stajà si´ wymagalne.

3. Post´powanie odd∏u˝eniowe ulega umorzeniu
z mocy prawa z dniem og∏oszenia upad∏oÊci huty albo
PHS S.A., a obj´te restrukturyzacjà zobowiàzania wraz
z odsetkami stajà si´ wymagalne.

Art. 10. Z dniem zawarcia umowy, o której mowa
w art. 8, wstrzymuje si´ egzekucj´ zobowiàzaƒ, a wszcz´-
te post´powania egzekucyjne podlegajà zawieszeniu do
dnia zakoƒczenia albo umorzenia post´powania odd∏u-
˝eniowego. 

Art. 11. Zobowiàzania huty albo PHS S.A. wobec
Polskich Kolei Paƒstwowych S.A. podlegajà restruktu-
ryzacji w szczególnoÊci poprzez:

1) ich sprzeda˝, za zgodà ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu, po zasi´gni´ciu opinii ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki,

2) zamian´ ich na akcje huty albo PHS S.A.,

3) zawieszenie ich sp∏aty i roz∏o˝enie jej na raty.

Art. 12. 1. Je˝eli do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy hu-
ta zawar∏a z wierzycielem porozumienie lub umow´
w sprawie restrukturyzacji zad∏u˝enia z tytu∏u zobowià-
zaƒ, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, huta mo˝e do-
konaç wyboru pomi´dzy restrukturyzacjà finansowà
prowadzonà na zasadach okreÊlonych w ustawie a wy-
konaniem postanowieƒ zawartego porozumienia albo
umowy. O wyborze prowadzenia restrukturyzacji,
w terminie 30 dni od dnia dokonania wyboru, huta za-
wiadamia wierzyciela.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do umów i poro-
zumieƒ zawartych z jednostkami samorzàdu teryto-
rialnego.

Art. 13. 1. Agencja Rozwoju Przemys∏u S.A., zwana
dalej „Agencjà”, w latach 2002—2004 wyemituje obli-
gacje na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o obligacjach (Dz. U. Nr 83, poz. 420 i Nr 118, poz. 574,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 118, poz. 754, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 702 i Nr 94,
poz. 1037) lub zaciàgnie kredyty bankowe na finanso-
wanie celów, o których mowa w ust. 2 i 3.

2. Ârodki pochodzàce z emisji obligacji lub z kredy-
tów, o których mowa w ust. 1, mogà byç przeznaczone,
z zastrze˝eniem ust. 3, wy∏àcznie na restrukturyzacj´ fi-
nansowà PHS S.A., w szczególnoÊci poprzez wykup
powsta∏ych do dnia 31 grudnia 2000 r.: 

1) zobowiàzaƒ finansowych, w tym kredytów banko-
wych wraz z odsetkami od tych kredytów, 

2) zobowiàzaƒ handlowych, a w szczególnoÊci:
a) wobec przedsi´biorstw energetycznych oraz do-

stawców energii i paliw gazowych,
b) wobec dostawców towarów i us∏ug, w tym wo-

bec Polskich Kolei Paƒstwowych S.A., dostaw-
ców w´gla kamiennego i koksu oraz surowców
i pó∏produktów do produkcji hutniczej,

3) zobowiàzaƒ z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenie spo-
∏eczne oraz ubezpieczenie zdrowotne wraz z odset-
kami.

3. Ârodki pochodzàce z emisji obligacji lub z kredy-
tu, o którym mowa w ust. 1, mogà byç przeznaczone na
pokrycie kosztów emisji obligacji, z wyjàtkiem kosztów
wykupu obligacji oraz p∏atnoÊci z tytu∏u odsetek lub
dyskonta.

4. W zamian za wykupione w wyniku restrukturyza-
cji zobowiàzania PHS S.A., o których mowa w ust. 2,
PHS S.A. wyda Agencji po uzgodnieniu z nià przedmio-
tu wydania, warunków wydania oraz sposobu jego wy-
ceny i po wyra˝eniu zgody przez ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki, wycenione wed∏ug wartoÊci ryn-
kowej, w szczególnoÊci: nieruchomoÊci, rzeczy rucho-
me, akcje, udzia∏y b´dàce w∏asnoÊcià PHS S.A., której
zobowiàzania wykupiono, do wysokoÊci wykupionych
zobowiàzaƒ.

5. W przypadku gdy wartoÊç rynkowa wydanych
Agencji sk∏adników majàtkowych, o których mowa
w ust. 4, jest ni˝sza od kwoty dokonanego wykupu zo-
bowiàzaƒ, Agencja w ramach rekompensaty otrzyma
od PHS S.A. akcje w podwy˝szonym kapitale zak∏ado-
wym PHS S.A., wycenione wed∏ug wartoÊci rynkowej.

6. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwe-
go do spraw finansów publicznych, mo˝e udzieliç,
w imieniu Skarbu Paƒstwa, por´czeƒ lub gwarancji
sp∏aty zobowiàzaƒ wynikajàcych z emisji obligacji lub
zaciàgni´tego kredytu.

7. Do por´czeƒ lub gwarancji, o których mowa
w ust. 6, nie stosuje si´ przepisów ustawy z dnia 8 ma-
ja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
(Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958 oraz z 2001 r.
Nr 16, poz. 167 i Nr 81, poz. 876), z wyjàtkiem art. 4,
art. 31, art. 43, art. 46 pkt 1 i art. 47. 

8. ¸àczna kwota obj´ta por´czeniami i gwarancja-
mi, o których mowa w ust. 6, mo˝e wynosiç maksymal-
nie 600 000 000 z∏. Por´czenia lub gwarancje, o których
mowa w ust. 6, zostanà udzielone do wysokoÊci 100 %
kwoty zobowiàzaƒ wynikajàcych z emisji obligacji lub
z kredytu, obj´tej por´czeniem albo gwarancjà, oraz do
100 % odsetek od tej kwoty wraz z innymi kosztami bez-
poÊrednio zwiàzanymi z emisjà obligacji lub obs∏ugà
tego kredytu.

9. Umow´ por´czenia lub gwarancji oraz umow´
o udzielenie por´czenia lub gwarancji podpisuje, w imie-
niu Skarbu Paƒstwa z upowa˝nienia Rady Ministrów, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.

10. Zabezpieczenie wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa
z tytu∏u por´czeƒ lub gwarancji, o których mowa
w ust. 6, stanowi w szczególnoÊci ustanowienie na
rzecz Skarbu Paƒstwa zabezpieczeƒ na majàtku przej´-
tym przez Agencj´ od PHS S.A.

11. W przypadku gdy PHS S.A. nie zostanie powo-
∏ana bàdê te˝ gdy spó∏ka ta b´dzie posiada∏a jedynie
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wi´kszoÊciowe pakiety akcji hut wymienionych
w art. 22 ust. 1, Agencja mo˝e wyemitowaç obligacje,
z których uzyskane Êrodki pieni´˝ne przeznaczone b´-
dà na restrukturyzacj´ finansowà tych hut poprzez wy-
kup zobowiàzaƒ, o których mowa w ust. 2.

Rozdzia∏ 3
Restrukturyzacja zatrudnienia w hutach

Art. 14. Ârodki finansowe na realizacj´ restruktury-
zacji zatrudnienia zapewnia huta albo PHS S.A., wyko-
rzystujàc w tym celu Êrodki w∏asne, dotacje z bud˝etu
paƒstwa oraz inne êród∏a finansowania. 

Art. 15. 1. W okresie restrukturyzacji zatrudnienia
pracownikom huty albo PHS S.A., którzy nie spe∏niajà
warunków okreÊlonych w odr´bnych przepisach do
uzyskania uprawnieƒ emerytalno-rentowych oraz do
Êwiadczeƒ przedemerytalnych, przys∏uguje, z zastrze-
˝eniem ust. 2:

1) doradztwo zawodowe i jednorazowe bezp∏atne
szkolenie,

2) Êwiadczenie na przekwalifikowanie — kontrakt
szkoleniowy,

3) jednorazowa odprawa warunkowa.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
nie przys∏ugujà pracownikom huty, w stosunku do któ-
rej postanowieniem w∏aÊciwego sàdu og∏oszono upa-
d∏oÊç.

3. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, mogà byç
przyznane pracownikowi huty albo PHS S.A. tylko je-
den raz, na wniosek pracownika, za zgodà pracodaw-
cy, je˝eli przed dniem z∏o˝enia wniosku pracownik ten
nie korzysta∏ z takich Êwiadczeƒ oraz oÊwiadczy, ˝e nie
b´dzie z nich korzysta∏ w przysz∏oÊci.

4. Pracownikowi huty albo PHS S.A. korzystajàce-
mu z uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1, nie przys∏u-
guje odprawa pieni´˝na, o której mowa w art. 8 usta-
wy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach
rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10,
poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372,
Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. Nr 21,
poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1996 r. Nr 24, poz. 110
oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136).

Art. 16. 1. Âwiadczenie na przekwalifikowanie —
kontrakt szkoleniowy, o którym mowa w art. 15 ust. 1
pkt 2, jest przyznawane przez pracodawc´ na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy, na wniosek pracownika, który
z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e wyra˝a zgod´ na rozwiàzanie
stosunku pracy po zakoƒczeniu okresu, na który Êwiad-
czenie to przyznano, i rozpocznie szkolenie.

2. W okresie korzystania ze Êwiadczenia na prze-
kwalifikowanie — kontraktu szkoleniowego pracowni-
kowi przys∏uguje pomoc w zakresie doradztwa zawo-
dowego i jednorazowe bezp∏atne szkolenie.

3. Huta albo PHS S.A., przyznajàc pracownikowi
Êwiadczenie na przekwalifikowanie — kontrakt szkole-

niowy, jest obowiàzana do dokonywania wp∏at sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne: emerytalne, rentowe,
chorobowe i wypadkowe — finansowanych ze Êrod-
ków ubezpieczonego oraz huty albo PHS S.A., a tak˝e
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne oraz sk∏adki p∏a-
conej na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowa-
nych Âwiadczeƒ Pracowniczych, w wysokoÊci okreÊlo-
nej w odr´bnych przepisach.

4. Âwiadczenie na przekwalifikowanie — kontrakt
szkoleniowy jest wyp∏acane pracownikowi co miesiàc,
poczàwszy od miesiàca, w którym rozpoczà∏ on szkole-
nie, w wysokoÊci równej wynagrodzeniu pracownika,
obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy.

Art. 17. 1. Jednorazowa odprawa warunkowa,
o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3, przys∏uguje pra-
cownikowi korzystajàcemu ze Êwiadczenia na prze-
kwalifikowanie — kontraktu szkoleniowego, który po
zakoƒczeniu szkolenia i przed up∏ywem 12 miesi´cy od
dnia przyznania tego Êwiadczenia:

1) wystàpi z wnioskiem o rozwiàzanie stosunku pracy,
a tak˝e

2) podejmie zatrudnienie poza hutami, o których mo-
wa w przepisach wydanych na podstawie art. 2, 
albo rozpocznie dzia∏alnoÊç gospodarczà, udoku-
mentowanà powstaniem obowiàzku podatkowego.

2. Odprawa, o której mowa w ust. 1, jest wyp∏aca-
na w kwocie równej iloczynowi liczby pe∏nych miesi´-
cy pozostajàcych do zakoƒczenia 12-miesi´cznego
okresu pobierania Êwiadczenia na przekwalifikowanie
— kontraktu szkoleniowego oraz wynagrodzenia w wy-
sokoÊci ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 4 i pomniejszo-
nej o kwot´ odpowiadajàcà 18,71% wynagrodzenia
pracownika, obliczanego jak za urlop wypoczynkowy.

Art. 18. 1. Huta albo PHS S.A., którym jest przeka-
zywana dotacja na restrukturyzacj´ zatrudnienia, jest
obowiàzana do niezatrudniania nowych pracowników,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si´ za-
trudnienie pracowników o specjalistycznych kwalifika-
cjach, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra w∏aÊci-
wego do spraw gospodarki.

3. W przypadku niespe∏nienia warunków, o których
mowa w ust. 1 i 2, wstrzymuje si´ wyp∏at´ dotacji, a hu-
ta albo PHS S.A., która otrzymywa∏a dotacj´ ze Êrod-
ków publicznych przeznaczonà na restrukturyzacje za-
trudnienia, jest obowiàzana do zwrotu tej dotacji na za-
sadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach. 

Art. 19. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
i tryb udzielania dotacji przeznaczonych na finansowa-
nie restrukturyzacji zatrudnienia, bioràc pod uwag´ ro-
dzaje Êwiadczeƒ, na których dofinansowanie przyzna-
na b´dzie dotacja, a w szczególnoÊci okreÊli treÊç wnio-
sku oraz sposób rozliczania przyznanej dotacji.

Art. 20. Pracownicy hut, o których mowa w art. 22
ust. 1, zachowujà uprawnienia okreÊlone w niniejszym
rozdziale po po∏àczeniu tych hut w PHS S.A.
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Rozdzia∏ 4

Restrukturyzacja organizacyjna hut

Art. 21. Od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy w odniesie-
niu do hut i Towarzystwa Finansowego „Silesia”
Sp. z o.o. kompetencje ministra w∏aÊciwego do spraw
Skarbu Paƒstwa, okreÊlone w art. 2 pkt 5 i 6 oraz art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wy-
konywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒ-
stwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r.
Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz
z 2001 r. Nr 4, poz. 26), wykonuje minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki. 

Art. 22. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
mo˝e, za zgodà Rady Ministrów, po∏àczyç w imieniu
Skarbu Paƒstwa Hut´ Cedler S.A., Hut´ Florian S.A.,
Hut´ Katowice S.A. oraz Hut´ im. Tadeusza Sendzimi-
ra S.A. w PHS S.A., poprzez zadysponowanie ich ma-
jàtkiem lub akcjami, na zasadach okreÊlonych w prze-
pisach odr´bnych ustaw.

2. Uprawnienia Skarbu Paƒstwa jako za∏o˝yciela
i akcjonariusza PHS S.A. wykonuje minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki.

3. Zamiar po∏àczenia, o którym mowa w ust. 1, nie
podlega zg∏oszeniu Prezesowi Urz´du Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumen-
tów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 i z 2001 r. Nr 110, poz. 1189).

4. PHS S.A. przejmie koncesje i inne zezwolenia
udzielone hutom, o których mowa w ust. 1, na podsta-
wie odr´bnych przepisów.

5. CzynnoÊci zwiàzane z po∏àczeniem hut, o których
mowa w ust. 1, zwalnia si´ z op∏at od czynnoÊci cywil-
noprawnych.

Art. 23. 1. Po∏àczenie hut, o którym mowa w art. 22
ust. 1, nie stanowi zbycia akcji przez Skarb Paƒstwa na
zasadach ogólnych w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy
wymienionej w art. 4 ust. 5 pkt 1.

2. Pracownicy po∏àczonych hut, o których mowa
w art. 22 ust. 1, uprawnieni do nieodp∏atnego nabycia ak-
cji hut podlegajàcych po∏àczeniu, zachowujà prawo do
nabycia akcji PHS S.A., obj´tych przez Skarb Paƒstwa, na
zasadach i w trybie okreÊlonych przepisami dzia∏u IV roz-
dzia∏u 2 ustawy wymienionej w art. 4 ust. 5 pkt 1.

Art. 24. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
mo˝e powierzyç zarzàdzanie PHS S.A. podmiotowi wy-
∏onionemu w drodze przetargu nieograniczonego,
w trybie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówie-
niach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773,
z 1999 r. Nr 45, poz. 437, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93,
poz. 1027 i Nr 110, poz. 1167 oraz z 2001 r. Nr 56,
poz. 580 i Nr 76, poz. 813).

Art. 25. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa mo˝e dokonaç po∏àczenia z PHS S.A. przedsi´-
biorstwa paƒstwowego lub jednostki badawczo-roz-
wojowej, prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie hutnic-
twa ˝elaza i stali, za ich zgodà i zgodà PHS S.A.

2. Przed po∏àczeniem z PHS S.A.:
1) przedsi´biorstwo paƒstwowe podlega komercjali-

zacji na zasadach okreÊlonych w ustawie, o której
mowa w art. 4 ust. 5 pkt 1,

2) jednostka badawczo-rozwojowa podlega komercja-
lizacji na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojo-
wych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388).

3. Przepisy art. 23 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do
uprawnieƒ pracowników przedsi´biorstwa paƒstwowe-
go oraz jednostki badawczo-rozwojowej do nieodp∏at-
nego nabycia akcji podmiotu powsta∏ego w wyniku ko-
mercjalizacji tego przedsi´biorstwa oraz tej jednostki.

Art. 26. Do restrukturyzacji hut stosuje si´ przepisy
Kodeksu spó∏ek handlowych.

Art. 27. Prywatyzacji hut dokonuje minister w∏aÊci-
wy do spraw Skarbu Paƒstwa po zasi´gni´ciu opinii
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki.

Rozdzia∏ 5

Restrukturyzacja majàtkowa hut

Art. 28. 1. Grunty b´dàce w∏asnoÊcià Skarbu Paƒ-
stwa, znajdujàce si´ w dniu 5 grudnia 1990 r. w posia-
daniu hut lub ich poprzedników prawnych, co do któ-
rych huty nie legitymujà si´ dokumentami o przekaza-
niu im tych gruntów w zarzàd w formie przewidzianej
prawem, stajà si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
przedmiotem u˝ytkowania wieczystego hut.

2. Budynki, budowle oraz inne urzàdzenia znajdujà-
ce si´ na gruntach, o których mowa w ust. 1, stajà si´
z mocy prawa, nieodp∏atnie, w∏asnoÊcià hut.

3. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 i 2, nie
mo˝e naruszaç praw osób trzecich. 

4. Nabycie prawa, o którym mowa w ust. 1, nast´-
puje bez obowiàzku wniesienia pierwszej op∏aty z tytu-
∏u u˝ytkowania wieczystego. 

Art. 29. 1. Nabycie praw, o których mowa w art. 28
ust. 1 i 2, potwierdza wojewoda, w drodze decyzji, na
wniosek huty. 

2. Ostateczna decyzja stwierdzajàca nabycie praw,
o których mowa w art. 28 ust. 1 i 2, stanowi podstaw´
do dokonania wpisów do ksiàg wieczystych oraz ewi-
dencji gruntów i budynków. 

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób potwierdzania posiadania przez huty pod-
legajàce restrukturyzacji gruntów, o których mowa
w art. 28 ust. 1, w tym rodzaje dokumentów stanowià-
cych dowody w tych sprawach. 

Art. 30. 1. WierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa z tytu∏u
nabycia przez huty w∏asnoÊci budynków, budowli oraz
innych urzàdzeƒ, nieuiszczone w ca∏oÊci lub w cz´Êci
przed wejÊciem w ˝ycie ustawy, wygasajà. 

2. Kwoty uiszczone przez huty z tytu∏u nabycia w∏a-
snoÊci budynków, budowli oraz innych urzàdzeƒ, przed
wejÊciem w ˝ycie ustawy, nie podlegajà zwrotowi.
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Art. 31. Nabycie przez huty albo PHS S.A. na pod-
stawie art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543) prawa u˝ytkowania wieczystego gruntów na-
st´puje bez obowiàzku wniesienia pierwszej op∏aty,
a nabycie w∏asnoÊci budynków, budowli oraz innych
urzàdzeƒ nast´puje nieodp∏atnie. 

Art. 32. Zwalnia si´ od podatku dochodowego do-
chód hut z tytu∏u nieodp∏atnego nabycia praw majàt-
kowych, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 31,
oraz zwolnienia z d∏ugu, o którym mowa w art. 30
ust. 1, tak˝e PHS S.A., w przypadku, o którym mowa
w art. 31. 

Rozdzia∏ 6 

Gospodarowanie mieniem 

Art. 33. 1. PHS S.A. mo˝e zrzec si´ na rzecz Agen-
cji, za zgodà walnych zgromadzeƒ Agencji i PHS S.A.:

1) w∏asnoÊci lub prawa u˝ytkowania wieczystego nie-
ruchomoÊci niewykorzystywanych na cele produk-
cyjne,

2) w∏asnoÊci innych ni˝ okreÊlone w pkt 1 Êrodków
trwa∏ych i obiektów trwale wy∏àczonych z eksplo-
atacji.

2. Zrzeczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, doko-
nuje si´ w drodze umowy zawartej w formie aktu nota-
rialnego. Przekazanie nieruchomoÊci, co do której na-
stàpi∏o zrzeczenie, nast´puje na podstawie protoko∏u
zdawczo-odbiorczego. 

3. Zrzeczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, doko-
nuje si´ na podstawie protoko∏u zdawczo-odbiorczego. 

Art. 34. Agencja samodzielnie gospodaruje mie-
niem, o którym mowa w art. 33 ust. 1, a w szczególnoÊci:

1) prowadzi ewidencj´ mienia,

2) zabezpiecza mienie przed dewastacjà,

3) zapewnia wycen´ nieruchomoÊci i mienia rucho-
mego,

4) zbywa nieruchomoÊci oraz mienie ruchome, a tak-
˝e ustanawia ograniczone prawa rzeczowe,

5) wydzier˝awia, wynajmuje lub u˝ycza posiadane
mienie,

6) likwiduje cz´Êci sk∏adowe nieruchomoÊci, dokonu-
je rekultywacji gruntów,

7) podejmuje czynnoÊci w post´powaniu sàdowym
w sprawach o wpis w ksi´dze wieczystej lub za∏o-
˝enie ksi´gi wieczystej.

Art. 35. Sprzeda˝ albo zbycie prawa u˝ytkowania
wieczystego nieruchomoÊci, o których mowa w art. 33
ust. 1, nast´puje w drodze przetargu, na zasadach okre-
Êlonych w przepisach o gospodarce nieruchomoÊcia-
mi.

Art. 36. Agencja mo˝e dokonaç darowizny mienia,
o którym mowa w art. 33 ust. 1, na rzecz Skarbu Paƒ-
stwa oraz jednostki samorzàdu terytorialnego albo

spó∏dzielni mieszkaniowej, za ich zgodà, na cele zwià-
zane z budownictwem mieszkaniowym, realizacjà
urzàdzeƒ infrastruktury technicznej lub innych celów
publicznych, a tak˝e dla realizacji zadaƒ w∏asnych tej
jednostki. 

Art. 37. 1. PHS S.A. przeka˝e do Agencji okreÊlone
uchwa∏à Walnego Zgromadzenia wk∏ady niepieni´˝-
ne oraz sk∏adniki materialne wyodr´bnione z jej
przedsi´biorstwa, inne ni˝ wymienione w art. 33
ust. 1.

2. Wk∏ady niepieni´˝ne oraz sk∏adniki materialne,
o których mowa w ust. 1, zostanà przekazane wed∏ug
wartoÊci skorygowanej aktywów netto.

Art. 38. PHS S.A. albo Agencja mo˝e pomniejszyç
kapita∏ zapasowy o wartoÊç ksi´gowà netto przekazy-
wanego mienia, o którym mowa w art. 33 ust. 1.

Art. 39. 1. Nie pobiera si´ podatku od czynnoÊci cy-
wilnoprawnych, których stronà jest Agencja, majà-
cych za przedmiot mienie, o którym mowa w art. 33
ust. 1.

2. Agencja jest zwolniona z obowiàzku uiszczania
op∏at sàdowych w sprawach dotyczàcych mienia,
o którym mowa w art. 33 ust. 1.

Art. 40. Przychody uzyskane z gospodarowania
mieniem, o którym mowa w art. 34, pomniejszone
o koszty zwiàzane z utrzymywaniem i gospodarowa-
niem tym mieniem oraz prowadzeniem jego ewidencji,
przeznacza si´ w szczególnoÊci na wykup obligacji,
o których mowa w art. 13 ust. 1.

Rozdzia∏ 7

Nadzór nad restrukturyzacjà hutnictwa ˝elaza i stali

Art. 41. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
sprawuje nadzór nad realizacjà restrukturyzacji.

2. Przebieg restrukturyzacji monitoruje przedsi´-
biorca wy∏oniony w drodze przetargu nieograniczone-
go, w trybie ustawy, o której mowa w art. 24.

3. Huta oraz PHS S.A. sà obowiàzane do dnia
31 grudnia 2010 r. przekazywaç ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw gospodarki informacje dotyczàce prze-
biegu procesu ich restrukturyzacji, za poÊrednictwem
przedsi´biorcy, o którym mowa w ust. 2. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki sk∏ada
Radzie Ministrów roczne sprawozdania z realizacji re-
strukturyzacji w terminie okreÊlonym przez Rad´ Mini-
strów.

Rozdzia∏ 8

Przepis koƒcowy

Art. 42. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 14—17 i art. 19,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i obo-
wiàzujà do 31 grudnia 2003 r.
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