
by∏y wyposa˝one w przyrzàd kontrolny,
o którym mowa w art. 35 ust. 1.”;

2) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2002 r., z tym ˝e rozdzia∏ czwar-
ty oraz art. 37 wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo
o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800)
art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. Przyrzàdy pomiarowe zalegalizowane lub
uwierzytelnione przed dniem wejÊcia w ˝y-

cie ustawy, niespe∏niajàce jej przepisów, mo-
gà byç nadal legalizowane, o ile spe∏niajà
wymagania dotychczasowych przepisów,
lecz nie d∏u˝ej ni˝ przez 10 lat od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, z wy∏àczeniem przyrzàdów
kontrolnych, o których mowa w przepisach
o czasie pracy kierowców.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 30 wrzeÊnia
2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

o restrukturyzacji niektórych nale˝noÊci publicznoprawnych od przedsi´biorców.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla:

1) warunki restrukturyzacji nale˝noÊci publicznopraw-
nych od przedsi´biorców, zwanej dalej „restruktu-
ryzacjà”;

2) zasady ustalania nale˝noÊci podlegajàcych restruk-
turyzacji i tryb post´powania restrukturyzacyjne-
go;

3) warunki uzyskania preferencji podatkowych dla
przedsi´biorców nieposiadajàcych zaleg∏oÊci po-
datkowych.

2. Restrukturyzacjà sà obj´ci przedsi´biorcy, o któ-
rych mowa w przepisach o warunkach dopuszczalno-
Êci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´-
biorców, w szczególnoÊci którzy tracà zdolnoÊç do kon-
kurowania na rynku, wyra˝ajàcà si´ zw∏aszcza w znacz-
nym stopniu: zmniejszeniem obrotów, nadmiernà
zdolnoÊcià produkcyjnà, wzrostem zapasów, spadkiem
zyskownoÊci lub ponoszeniem strat, jak równie˝ wzro-
stem zad∏u˝enia i brakiem mo˝liwoÊci uzyskania ban-
kowych kredytów, por´czeƒ lub gwarancji. 

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) przedsi´biorcy — rozumie si´ przez to przedsi´bior-
c´ okreÊlonego w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
19 listopada 1999r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86,
poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147,

poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995
i Nr 130, poz. 1112) majàcego miejsce zamieszkania
lub siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej b´dàcego podatnikiem, p∏atnikiem, nast´pcà
prawnym lub osobà trzecià odpowiadajàcà za zale-
g∏oÊci podatkowe albo innego zobowiàzanego do
uiszczenia nale˝noÊci, o których mowa w art. 6;

2) organie restrukturyzacyjnym — rozumie si´ przez
to organ podatkowy, organ celny lub inny organ
w∏aÊciwy do poboru nale˝noÊci, o których mowa
w art. 6 — b´dàcy organem pierwszej instancji;

3) nale˝noÊciach znanych — rozumie si´ przez to na-
le˝noÊci, w tym nale˝noÊci sporne, wynikajàce
z ewidencji lub rejestrów prowadzonych przez or-
gan restrukturyzacyjny lub z innych danych znajdu-
jàcych si´ w posiadaniu tego organu, a w szczegól-
noÊci z zeznaƒ, deklaracji, decyzji i postanowieƒ;

4) nale˝noÊciach spornych — rozumie si´ przez to na-
le˝noÊci, o których mowa w art. 6, b´dàce przed-
miotem sporu — w przypadku gdy:

a) od decyzji dotyczàcej danej nale˝noÊci, wydanej
przed dniem 1 lipca 2002 r., wniesiono odwo∏a-
nie lub skarg´ do sàdu, 

b) decyzja dotyczàca danej nale˝noÊci, wydana
przed dniem 1 lipca 2002 r., jest przedmiotem
post´powania w sprawie stwierdzenia niewa˝-
noÊci, wznowienia post´powania, zmiany lub
uchylenia, lub stwierdzenia jej wygaÊni´cia,
wszcz´tego na wniosek;

5) programie restrukturyzacji — rozumie si´ przez to
program opracowany przez przedsi´biorc´, zawie-
rajàcy w szczególnoÊci analiz´ i ocen´ stanu eko-



nomiczno-finansowego przedsi´biorcy, okreÊlenie
sposobów dzia∏ania, które mogà zapewniç osià-
gni´cie trwa∏ej poprawy wyniku finansowego wraz
ze wskazaniem êróde∏ finansowania przedsi´wzi´ç
restrukturyzacyjnych, prognoz´ efektów ekono-
miczno-finansowych — którego celem jest popra-
wa sytuacji finansowej przedsi´biorcy, stworzenie
perspektyw jego rozwoju oraz tworzenie nowych
miejsc pracy;

6) przedsi´biorcach obj´tych programami restruktu-
ryzacyjnymi — rozumie si´ przez to przedsi´bior-
ców, którzy podlegajà ró˝nym formom restruktury-
zacji na podstawie ustaw:

a) z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu gór-
nictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania
w warunkach gospodarki rynkowej oraz szcze-
gólnych uprawnieniach i zadaniach gmin górni-
czych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r.
Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802),

b) z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o wspieraniu re-
strukturyzacji przemys∏owego potencja∏u
obronnego i modernizacji technicznej Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83,
poz. 932, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz
z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080),

c) z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finanso-
wej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856),

d) z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjalizacji, re-
strukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa
paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”
(Dz. U. Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 100,
poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802),

e) z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hut-
nictwa ˝elaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196).

Art. 3. 1. Ustawy nie stosuje si´ do przedsi´biorców
znajdujàcych si´ w likwidacji lub w upad∏oÊci.

2. Do przedsi´biorców, którzy z∏o˝yli wniosek
o wszcz´cie post´powania restrukturyzacyjnego na
podstawie przepisów o pomocy publicznej dla przed-
si´biorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy,
ustaw´ stosuje si´ z uwzgl´dnieniem tych przepisów.

Art. 4. Restrukturyzacja nale˝noÊci, o których mo-
wa w art. 6, polega na umorzeniu tych nale˝noÊci w ca-
∏oÊci wraz z odsetkami za zw∏ok´ lub op∏atà prolonga-
cyjnà — na zasadach okreÊlonych w ustawie.

Art. 5. 1. Premia podatkowa jest prawem przedsi´-
biorcy do zaliczenia, w roku podatkowym rozpoczyna-
jàcym si´ w 2002 r., do kosztów uzyskania przychodu
w podatku dochodowym, wierzytelnoÊci odpisanych
jako nieÊciàgalne lub rezerw utworzonych na pokrycie
wierzytelnoÊci — zaliczonych uprzednio do przycho-
dów nale˝nych, je˝eli wierzytelnoÊci te:

1) sà nale˝ne od przedsi´biorców oraz

2) nie zosta∏y uregulowane przez d∏u˝ników przez
okres co najmniej 90 dni od dnia powstania nale˝-
noÊci, oraz

3) stanowi∏y przychód nale˝ny przedsi´biorcy przed
dniem 1 lipca 2002 r., oraz

4) zosta∏y zg∏oszone do w∏aÊciwego urz´du skarbowe-
go w terminie i w zakresie okreÊlonych w ustawie.

2. Zasady korzystania z premii podatkowej, o której
mowa w ust. 1, okreÊlajà przepisy rozdzia∏u 3.

Art. 6. 1. Restrukturyzacji podlegajà nast´pujàce
nale˝noÊci:

1) znane na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. zaleg∏oÊci, z za-
strze˝eniem ust. 4 i art. 16, z tytu∏u:

a) podatków: 

— dochodowego od osób fizycznych,

— zrycza∏towanego dochodowego od niektó-
rych przychodów osiàganych przez osoby fi-
zyczne,

— dochodowego od osób prawnych, 

— od towarów i us∏ug,

— akcyzowego, 

— zniesionych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy,

b) nale˝noÊci celnych,

c) wp∏at z zysku;

2) znane na dzieƒ 31 grudnia 2001 r. zaleg∏oÊci wobec:

a) Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, z tytu∏u
sk∏adek nale˝nych do dnia 31 grudnia 1998 r. —
w ca∏oÊci, oraz z tytu∏u sk∏adek nale˝nych za
okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grud-
nia 2001 r. — w cz´Êci finansowanej przez p∏atni-
ka, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4 oraz art. 11 i 16,

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

c) Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracow-
niczych, z tytu∏u nale˝nych sk∏adek,

d) Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe∏nosprawnych, z tytu∏u nale˝nych wp∏at,

e) Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej, z tytu∏u nale˝nych op∏at
i kar pieni´˝nych ustalanych na podstawie prze-
pisów prawa geologicznego i górniczego oraz
op∏at produktowych pobieranych na podstawie
przepisów o obowiàzkach przedsi´biorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpada-
mi oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozy-
towej;

3) odsetki za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci wymienionych
w pkt 1 i 2;

2. Restrukturyzacji podlegajà równie˝:

1) zaleg∏oÊci, o których mowa w ust. 1, w stosunku do
których do dnia 30 czerwca 2002 r. zosta∏y wydane
decyzje rozk∏adajàce na raty lub odraczajàce ter-
min p∏atnoÊci, lub gdy zaleg∏oÊci te stanowià nale˝-
noÊci sporne;

2) op∏aty prolongacyjne ustalone w zwiàzku z decyzja-
mi wymienionymi w pkt 1.
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3. Nie podlegajà restrukturyzacji zaleg∏oÊci z tytu∏u
sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne.

4. Nie podlegajà restrukturyzacji równie˝ zaleg∏oÊci
podatkowe i celne okreÊlone w decyzji w∏aÊciwego or-
ganu podatkowego, organu celnego lub organu kon-
troli skarbowej oraz nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne, sk∏adek na Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych, wp∏at do Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych oraz op∏at i kar dla Narodo-
wego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej okreÊlone w wyniku post´powania kontrolne-
go — je˝eli zaleg∏oÊci te okreÊlone zosta∏y w zwiàzku
z dokonywaniem czynnoÊci prawnych majàcych na ce-
lu obejÊcie przepisów podatkowych, o nale˝noÊciach
celnych, o ubezpieczeniach spo∏ecznych lub przepisów
dotyczàcych wymiaru i poboru tych nale˝noÊci.

Art. 7. 1. Ustaw´ stosuje si´ odpowiednio do nale˝-
noÊci od przedsi´biorców z tytu∏u zobowiàzaƒ podat-
kowych stanowiàcych dochody bud˝etów jednostek
samorzàdu terytorialnego, je˝eli organ stanowiàcy
w∏aÊciwej jednostki samorzàdu terytorialnego podej-
mie uchwa∏´ o restrukturyzacji tych nale˝noÊci, z wy-
jàtkiem podatków, które nie sà zwiàzane z prowadze-
niem dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. Umorzenie nale˝noÊci jednostek samorzàdu te-
rytorialnego na podstawie ustawy nie uprawnia tych
jednostek do rekompensaty ubytku ich dochodów z te-
go tytu∏u przez bud˝et paƒstwa.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organem
restrukturyzacyjnym jest przewodniczàcy zarzàdu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego, z zastrze˝eniem
ust. 4.

4. Je˝eli zobowiàzanie podatkowe, o którym mowa
w ust. 1, jest pobierane przez urzàd skarbowy, orga-
nem restrukturyzacyjnym, w zakresie tego zobowiàza-
nia, jest ten urzàd.

5. Uchwa∏´, o której mowa w ust. 1, organ stano-
wiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego podejmuje
w terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

6. Przedsi´biorca wyst´pujàcy o obj´cie post´po-
waniem restrukturyzacyjnym nale˝noÊci, o których
mowa w ust. 4, jest obowiàzany wraz z wnioskiem
przedstawiç organowi restrukturyzacyjnemu uchwa∏´
podj´tà przez organ stanowiàcy w∏aÊciwej jednostki
samorzàdu terytorialnego, je˝eli organem restruktury-
zacyjnym nie jest organ, który podjà∏ takà uchwa∏´.

7. Niedotrzymanie terminu okreÊlonego w ust. 5
powoduje nieobj´cie post´powaniem restrukturyza-
cyjnym nale˝noÊci, o których mowa w ust. 4.

Art. 8. 1. Niewygas∏e nale˝noÊci od przedsi´biorcy,
obj´te restrukturyzacjà na podstawie ustaw wymienio-
nych w art. 2 pkt 6, mogà byç obj´te post´powaniem
restrukturyzacyjnym w zakresie i na zasadach okreÊlo-
nych w niniejszej ustawie. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, restruk-
turyzacja prowadzona na podstawie ustaw wymienio-
nych w art. 2 pkt 6 podlega, na wniosek przedsi´bior-
cy, umorzeniu w zakresie nale˝noÊci, o których mowa
w art. 6, podlegajàcych restrukturyzacji na podstawie
niniejszej ustawy. 

3. Przedsi´biorca wyst´pujàcy o obj´cie post´po-
waniem restrukturyzacyjnym okreÊlonym w niniejszej
ustawie jest obowiàzany, nie póêniej ni˝ w terminie
45 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w art. 12 ust. 1, przedstawiç organowi restrukturyza-
cyjnemu, wydanà przez w∏aÊciwy organ, decyzj´ lub
inny dokument potwierdzajàcy umorzenie post´powa-
nia restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie
ustaw wymienionych w art. 2 pkt 6. 

4. Do czasu przedstawienia decyzji lub innego do-
kumentu potwierdzajàcego umorzenie post´powania
restrukturyzacyjnego, w zakresie nale˝noÊci, o których
mowa w ust. 1, prowadzonego na podstawie ustaw
wymienionych w art. 2 pkt 6, post´powanie restruktu-
ryzacyjne wszcz´te na podstawie niniejszej ustawy za-
wiesza si´, z zastrze˝eniem ust. 5. Okres zawieszenia
post´powania nie przed∏u˝a terminu do wydania decy-
zji o zakoƒczeniu post´powania restrukturyzacyjnego,
okreÊlonego w art. 21 ust. 1. 

5. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa
w ust. 3, post´powanie restrukturyzacyjne wszcz´te na
podstawie niniejszej ustawy ulega umorzeniu z mocy
prawa. Z mocy prawa wznawia si´ restrukturyzacj´
prowadzonà na podstawie ustaw wymienionych
w art. 2 pkt 6. 

6. Nale˝noÊç mo˝e byç obj´ta tylko jednym post´-
powaniem restrukturyzacyjnym.

Rozdzia∏ 2

Post´powanie restrukturyzacyjne

Art. 9. Do restrukturyzacji stosuje si´ odpowiednio
przepisy:

1) Ordynacji podatkowej w zakresie nale˝noÊci wy-
mienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1,

2) w∏aÊciwe do wymiaru i poboru nale˝noÊci wymie-
nionych w art. 6 ust. 1 pkt 2

— chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

Art. 10. 1. Nale˝noÊci, o których mowa w art. 6, ob-
j´te restrukturyzacjà, podlegajà umorzeniu pod warun-
kiem, ˝e przedsi´biorca:

1) przedstawi organowi restrukturyzacyjnemu, z za-
strze˝eniem art. 13 ust. 3, program restrukturyzacji
oraz informacj´ zawierajàcà podstawowe dane
o jego bie˝àcej sytuacji finansowej, w tym dane
wymienione w art. 1 ust. 2, oraz

2) wp∏aci op∏at´ restrukturyzacyjnà, o której mowa
w art. 19, oraz
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3) w dniu wydania decyzji o zakoƒczeniu restruktury-
zacji, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, nie posia-
da zaleg∏oÊci z tytu∏ów:

a) wymienionych w art. 6, nieobj´tych restruktury-
zacjà,

b) sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne, pozosta-
∏ych sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
w cz´Êci finansowanej przez ubezpieczonego
oraz sk∏adki na powszechne ubezpieczenie
zdrowotne.

2. Dane wymienione w ust. 1 pkt 1 nale˝y przedsta-
wiç ∏àcznie z wnioskiem, o którym mowa w art. 12
ust. 1, a informacj´ zawierajàcà podstawowe dane
o bie˝àcej sytuacji finansowej przedsi´biorcy dodatko-
wo tak˝e na 30 dni przed up∏ywem terminu do wyda-
nia decyzji o zakoƒczeniu restrukturyzacji, o której mo-
wa w art. 21 ust. 1.

3. Warunek wymieniony w ust. 1 pkt 3 uznaje si´ za
spe∏niony równie˝ w przypadku, gdy wymienione
w tym przepisie zobowiàzanie lub zaleg∏oÊç wraz z od-
setkami za zw∏ok´, nieobj´te post´powaniem restruk-
turyzacyjnym, zostanà przed wydaniem decyzji o za-
koƒczeniu restrukturyzacji, o której mowa w art. 21
ust. 1 pkt 1, roz∏o˝one na raty lub zostanà odroczone
terminy ich zap∏aty, na zasadach okreÊlonych w art. 11
lub w odr´bnych przepisach.

4. OkreÊlenie lub ustalenie w innej formie zaleg∏o-
Êci z tytu∏u zobowiàzaƒ wymienionych w art. 6 ust. 1
pkt 1 lub 2 po wydaniu decyzji o zakoƒczeniu restruk-
turyzacji, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, nie sta-
nowi naruszenia warunku, o którym mowa w ust. 1
pkt 3. 

Art. 11. 1. Znane na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. zale-
g∏oÊci we wp∏atach:

1) nale˝noÊci wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1, nie-
obj´tych post´powaniem restrukturyzacyjnym, 

2) sk∏adek, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b,
nale˝nych za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do
dnia 30 czerwca 2002 r., wraz z odsetkami za zw∏o-
k´, niepodlegajàcych restrukturyzacji

— podlegajà sp∏acie przez przedsi´biorc´, który z∏o˝y∏
wniosek o restrukturyzacj´, w terminie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do nale˝-
noÊci, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b—e.

Art. 12. 1. Wszcz´cie post´powania restrukturyza-
cyjnego nast´puje na wniosek przedsi´biorcy z∏o˝ony
w terminie do 45 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Post´powanie restrukturyzacyjne wszczyna si´ w dniu
wp∏ywu wniosku do w∏aÊciwego organu restrukturyza-
cyjnego.

2. Przedsi´biorca sk∏ada wniosek, o którym mowa
w ust. 1, do organu restrukturyzacyjnego, w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´
przedsi´biorcy w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, odr´b-

nie do ka˝dego organu w∏aÊciwego ze wzgl´du na zo-
bowiàzania, o których mowa w art. 6, z zastrze˝eniem
ust. 3 i 4.

3. Je˝eli organ restrukturyzacyjny jest w∏aÊciwy
w sprawach wi´cej ni˝ jednego rodzaju nale˝noÊci ob-
j´tych restrukturyzacjà, jednym wnioskiem obejmuje
si´ wszystkie rodzaje nale˝noÊci b´dàce we w∏aÊciwo-
Êci tego organu. 

4. Urzàd skarbowy, do którego zosta∏ z∏o˝ony wnio-
sek, prowadzi post´powanie restrukturyzacyjne w za-
kresie wszystkich zobowiàzaƒ podatkowych, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1.

5. Przepisy ust. 4 stosuje si´ odpowiednio do orga-
nów restrukturyzacyjnych rozpatrujàcych wnioski o re-
strukturyzacj´ nale˝noÊci celnych.

6. Wniosek z∏o˝ony po terminie, o którym mowa
w ust. 1, pozostawia si´ bez rozpatrzenia.

7. Przedsi´biorca jest obowiàzany powiadomiç or-
gan restrukturyzacyjny o likwidacji dzia∏alnoÊci albo
wszcz´ciu wobec niego post´powania likwidacyjnego
albo o og∏oszeniu upad∏oÊci — w terminie 7 dni od za-
istnienia tych okolicznoÊci.

Art. 13. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 12 ust. 1,
zawiera zg∏oszenie rodzajów nale˝noÊci, o których mo-
wa w art. 6, oraz informacj´, do których organów
przedsi´biorca sk∏ada wnioski o restrukturyzacj´, je˝e-
li restrukturyzacjà sà obj´te nale˝noÊci pozostajàce we
w∏aÊciwoÊci ró˝nych organów restrukturyzacyjnych. 

2. Do wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 1, do-
∏àcza si´:

1) program restrukturyzacji, z zastrze˝eniem ust. 3;

2) wykaz wierzytelnoÊci i wszelkich wymagalnych d∏u-
gów przedsi´biorcy zawierajàcy:

a) dane identyfikujàce d∏u˝ników i wierzycieli oraz

b) informacj´ o wysokoÊci tych wierzytelnoÊci i wy-
magalnych d∏ugów, oraz

c) harmonogram sp∏aty wymagalnych zobowià-
zaƒ;

3) kopi´ ewidencji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych wraz z informacjà
o ustanowionych na nich obcià˝eniach,

4) uzasadnienie zastosowania op∏aty restrukturyza-
cyjnej w wysokoÊci, o której mowa w art. 19 ust. 1
pkt 1 i 2.

3. Ma∏y przedsi´biorca, w rozumieniu ustawy,
o której mowa w art. 2 pkt 1, nie ma obowiàzku do∏à-
czaç programu restrukturyzacji.

4. Do wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 1, do-
∏àcza si´ równie˝ uchwa∏´, o której mowa w art. 7
ust. 5, decyzj´ lub inny dokument, o którym mowa
w art. 8 ust. 3, z uwzgl´dnieniem terminów wskaza-
nych w tych przepisach.
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5. Wniosek, o którym mowa w art. 12 ust. 1, nieza-
wierajàcy choçby niektórych danych lub za∏àczników
wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 1 i 2, po-
zostawia si´ bez rozpatrzenia.

Art. 14. 1. Od dnia wszcz´cia post´powania restruk-
turyzacyjnego do dnia wydania decyzji o zakoƒczeniu
restrukturyzacji, o której mowa w art. 21 ust. 1, ulega
wstrzymaniu wykonanie:

1) decyzji rozk∏adajàcych na raty albo odraczajàcych
termin p∏atnoÊci nale˝noÊci obj´tych tym wnio-
skiem;

2) nale˝noÊci obj´tych wnioskiem, o którym mowa
w art. 12 ust. 1, podlegajàcych restrukturyzacji.

2. Wszcz´te post´powania egzekucyjne oraz karne
skarbowe podlegajà zawieszeniu do dnia wydania de-
cyzji o zakoƒczeniu restrukturyzacji, o której mowa
w art. 21 ust. 1. 

3. Bieg terminu przedawnienia p∏atnoÊci nale˝no-
Êci obj´tych restrukturyzacjà ulega zawieszeniu na
okres od dnia wszcz´cia post´powania restrukturyza-
cyjnego, do dnia wydania decyzji o zakoƒczeniu re-
strukturyzacji, o której mowa w art. 21 ust. 1.

Art. 15. W przypadku istnienia nale˝noÊci spor-
nych, post´powanie w sprawie restrukturyzacji ulega
zawieszeniu, do dnia zakoƒczenia sporu prawomocnà
decyzjà albo do dnia wycofania wniosku, odwo∏ania
lub skargi.

Art. 16. 1. Na wniosek przedsi´biorcy, nale˝noÊci
sporne mogà byç wy∏àczone z restrukturyzacji. W tym
przypadku nie stosuje si´ art. 15.

2. Nale˝noÊci sporne, wy∏àczone na wniosek przed-
si´biorcy, nie mogà byç ponownie w∏àczone do re-
strukturyzacji.

Art. 17. Organ restrukturyzacyjny ustala wysokoÊç
nale˝noÊci podlegajàcych restrukturyzacji uwzgl´dnia-
jàc nale˝noÊci znane.

Art. 18. 1. Organ restrukturyzacyjny, w terminie
45 dni od dnia wszcz´cia post´powania restrukturyza-
cyjnego, wydaje decyzj´ o warunkach restrukturyzacji,
je˝eli z analizy wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 1, 
oraz do∏àczonych do niego dokumentów i danych
okreÊlonych w art. 13, wynika, ˝e zamierzone dzia∏ania
prowadziç b´dà do przeciwdzia∏ania zjawiskom, o któ-
rych mowa w art. 1 ust. 2. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ restruk-
turyzacyjny ustala:

1) ogólnà kwot´ nale˝noÊci obj´tych restrukturyzacjà
pozostajàcych w jego w∏aÊciwoÊci, podajàc rów-
nie˝ rodzaj i wysokoÊç poszczególnych nale˝noÊci
oraz okres, którego nale˝noÊç dotyczy;

2) wysokoÊç op∏aty restrukturyzacyjnej;

3) warunki sp∏aty nale˝noÊci, o których mowa w art. 11
ust. 1 pkt 2 oraz w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b i c;

4) zasady regulowania nale˝noÊci podlegajàcych
sp∏acie oraz op∏aty restrukturyzacyjnej, o ile organ
restrukturyzacyjny uzna to za konieczne.

3. W przypadku uzasadnionych wàtpliwoÊci w za-
kresie celowoÊci lub podstawy restrukturyzacji nale˝-
noÊci od przedsi´biorców obj´tych programami re-
strukturyzacyjnymi, organ restrukturyzacyjny, w termi-
nie 20 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mo-
wa w art. 12 ust. 1, oraz do∏àczonych do niego doku-
mentów i danych okreÊlonych w art. 13, mo˝e zwróciç
si´ z wnioskiem do ministra w∏aÊciwego: ze wzgl´du
na rodzaj nale˝noÊci, do spraw finansów publicznych,
zabezpieczenia spo∏ecznego, gospodarki, Skarbu Paƒ-
stwa albo Êrodowiska — o opini´. 

4. W∏aÊciwy minister, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, wydaje
opini´, w formie postanowienia; wy∏àcznie w przypad-
ku opinii negatywnej, opinia ministra nie wià˝e organu
restrukturyzacyjnego.

5. W przypadku uzyskania negatywnej opinii, o któ-
rej mowa w ust. 4, organ restrukturyzacyjny mo˝e
w decyzji o warunkach restrukturyzacji ustaliç warunki
konieczne do spe∏nienia przez przedsi´biorc´ przed
wydaniem decyzji o zakoƒczeniu post´powania re-
strukturyzacyjnego, o której mowa w art. 21 ust. 1.

6. Terminy, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, nie mo-
gà byç przed∏u˝one.

7. Je˝eli z analizy danych wymienionych w ust. 1
wynika, ˝e zamierzone dzia∏ania przedsi´biorcy nie ro-
kujà powodzenia w przeciwdzia∏aniu zjawiskom, o któ-
rych mowa w art. 1 ust. 2, organ restrukturyzacyjny wy-
daje decyzj´ o umorzeniu wszcz´tego post´powania
restrukturyzacyjnego.

Art. 19. 1. Op∏ata restrukturyzacyjna, obliczana od
sumy nale˝noÊci obj´tych restrukturyzacjà, pozostajà-
cych we w∏aÊciwoÊci organu restrukturyzacyjnego, bez
odsetek za zw∏ok´ i op∏aty prolongacyjnej, wynosi:

1) 1,5% — w przypadku przedsi´biorców korzystajà-
cych z pomocy publicznej na podstawie ustaw
o pomocy publicznej dla przedsi´biorców obj´tych
programami restrukturyzacyjnymi,

2) 1,5% — w przypadku przedsi´biorców, którzy
w dniu 30 czerwca 2002 r. posiadali nale˝noÊci od
przedsi´biorców, o których mowa w pkt 1, w wyso-
koÊci co najmniej 50% ogó∏u nale˝noÊci na ten
dzieƒ,

3) 15% — w przypadku pozosta∏ych przedsi´biorców.

2. Termin p∏atnoÊci op∏aty restrukturyzacyjnej wy-
nosi 30 dni od dnia dor´czenia decyzji o warunkach re-
strukturyzacji, z zastrze˝eniem art. 20.

3. Op∏ata restrukturyzacyjna stanowi dochód bu-
d˝etu paƒstwa, je˝eli nale˝noÊci podlegajàce restruktu-
ryzacji stanowià dochód bud˝etu paƒstwa, albo do-
chód odpowiedniego funduszu, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 2, z uwzgl´dnieniem ust. 4. 
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4. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przekazuje od-
powiednim funduszom nale˝noÊci z op∏aty restruktury-
zacyjnej, proporcjonalnie do kwoty restrukturyzowa-
nych nale˝noÊci. Przekazanie op∏aty restrukturyzacyj-
nej przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych odpowied-
nim funduszom nast´puje po up∏ywie 30 dni od dnia
wp∏aty. W przypadku, o którym mowa w art. 20, op∏ata
restrukturyzacyjna przekazywana jest proporcjonalnie
do dokonywanych wp∏at.

5. Przy rozliczaniu op∏aty restrukturyzacyjnej przez
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych zostajà uwzgl´dnio-
ne kwoty stanowiàce ró˝nic´ pomi´dzy kwotà sk∏adek
przekazanych przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiad-
czeƒ Pracowniczych oraz kwotà niepobranych (nie-
op∏aconych) za okres do dnia 31 grudnia 1998 r. sk∏a-
dek na te Fundusze.

6. Je˝eli restrukturyzacji podlegajà nale˝noÊci jed-
nostek samorzàdu terytorialnego, op∏ata restruktury-
zacyjna stanowi dochód tych jednostek.

Art. 20. 1. Organ restrukturyzacyjny, w przypad-
kach uzasadnionych wa˝nym interesem przedsi´bior-
cy, w tym w szczególnoÊci niskim poziomem bie˝àcej
p∏ynnoÊci finansowej, na jego wniosek mo˝e, w formie
decyzji, roz∏o˝yç na raty op∏at´ restrukturyzacyjnà, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Wp∏ata ostatniej raty op∏aty restrukturyzacyjnej
nast´puje nie póêniej ni˝ w terminie 11 miesi´cy od
dnia dor´czenia decyzji o warunkach restrukturyzacji.

3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ restruk-
turyzacyjny ustala op∏at´ prolongacyjnà.

4. Op∏ata restrukturyzacyjna nie podlega oprocen-
towaniu ani umorzeniu.

Art. 21. 1. Po up∏ywie roku od dnia dor´czenia de-
cyzji o warunkach restrukturyzacji, z zastrze˝eniem
ust. 3 i 6, organ restrukturyzacyjny wydaje decyzj´ o za-
koƒczeniu restrukturyzacji, w której:

1) stwierdza umorzenie nale˝noÊci podlegajàcych re-
strukturyzacji, je˝eli warunki restrukturyzacji, o któ-
rych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3, zosta∏y spe∏nio-
ne albo

2) umarza post´powanie restrukturyzacyjne, je˝eli
warunki restrukturyzacji, o których mowa w art. 10
ust. 1 pkt 2 i 3, nie zosta∏y spe∏nione.

2. Przed wydaniem decyzji o zakoƒczeniu restruktu-
ryzacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, organ restruktu-
ryzacyjny przekazuje projekt tej decyzji Prezesowi
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu
wydania opinii — zgodnie z przepisami o warunkach
dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej
dla przedsi´biorców. Opinia wydawana jest w terminie
14 dni od dnia otrzymania projektu decyzji. Termin ten
nie mo˝e byç przed∏u˝ony.

3. Post´powanie restrukturyzacyjne umarza si´
równie˝ w przypadku, gdy wobec przedsi´biorcy zosta-

∏o wszcz´te post´powanie likwidacyjne lub upad∏o-
Êciowe; w tym przypadku organ restrukturyzacyjny
niezw∏ocznie wydaje decyzj´ o umorzeniu post´powa-
nia restrukturyzacyjnego. 

4. Zawieszenie post´powania w sprawie restruktu-
ryzacji, o którym mowa w art. 15, przerywa bieg termi-
nu do wydania decyzji o zakoƒczeniu restrukturyzacji. 

5. W przypadku umorzenia post´powania restruk-
turyzacyjnego z przyczyn okreÊlonych w ust. 1 pkt 2,
w ust. 3 oraz w art. 18 ust. 7, op∏at´ restrukturyzacyjnà
wp∏aconà przez przedsi´biorc´ zalicza si´, w dniu wy-
dania decyzji o zakoƒczeniu restrukturyzacji, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, na poczet zaleg∏oÊci wraz z odset-
kami za zw∏ok´. Op∏at´ rozlicza si´ na nale˝noÊci z po-
szczególnych tytu∏ów proporcjonalnie do udzia∏u tych
nale˝noÊci w kwocie b´dàcej podstawà okreÊlenia
op∏aty restrukturyzacyjnej.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie
stosuje si´ art. 64c § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 110, poz. 968, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1090, Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271).

7. Organ restrukturyzacyjny og∏asza w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Pol-
ski B list´ przedsi´biorców, którym wyda∏ decyzj´ o za-
koƒczeniu restrukturyzacji, o której mowa w ust. 1 —
niezw∏ocznie po wydaniu decyzji.

8. Przepis ust. 7 nie ma zastosowania, je˝eli na pod-
stawie odr´bnych ustaw og∏oszeniu w Dzienniku Urz´-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Pol-
ski B podlegajà listy przedsi´biorców, w stosunku do
których wydano decyzje o zakoƒczeniu post´powania
restrukturyzacyjnego.

Art. 22. 1. Przychody z tytu∏u umorzenia nale˝noÊci
podlegajàcych restrukturyzacji nie stanowià przycho-
du w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

2. Op∏ata restrukturyzacyjna, o której mowa
w art. 19, oraz op∏ata prolongacyjna, o której mowa
w art. 20 ust. 3, nie stanowià kosztu uzyskania przycho-
du w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Rozdzia∏ 3

Premia podatkowa

Art. 23. 1. Z premii podatkowej mogà skorzystaç,
z uwzgl´dnieniem ust. 2, przedsi´biorcy, którzy:

1) posiadali, w dniu 30 czerwca 2002 r., status ma∏ego
przedsi´biorcy w rozumieniu ustawy wymienionej
w art. 2 pkt 1 albo

2) bez wzgl´du na status przedsi´biorcy i termin wy-
magalnoÊci wierzytelnoÊci — w ogólnej Êredniej
kwocie wierzytelnoÊci w danym miesiàcu, przez co
najmniej 6 miesi´cy roku podatkowego rozpoczy-
najàcego si´ w 2002 r., posiadali nie mniej ni˝ 50%
wierzytelnoÊci nieuregulowanych przez okres co
najmniej 90 dni od dnia ich powstania; przy ustala-
niu udzia∏u, o którym mowa w poprzednim zdaniu,
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uwzgl´dnia si´ wierzytelnoÊci od przedsi´biorców,
zaliczone do przychodów nale˝nych w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym.

2. Przedsi´biorcy mogà skorzystaç z premii podat-
kowej pod warunkiem, ˝e:

1) wierzytelnoÊci, o których mowa w art. 5 ust. 1, zali-
czà, do koƒca roku podatkowego rozpoczynajàce-
go si´ w 2002 r., do nieÊciàgalnych albo utworzà na
nie rezerwy oraz 

2) w terminie z∏o˝enia zeznania o wysokoÊci dochodu
(poniesionej straty) za rok podatkowy rozpoczyna-
jàcy si´ w 2002 r., w tym równie˝ za lata wczeÊniej-
sze, nie posiadajà znanych zaleg∏oÊci z tytu∏u po-
datków stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa,
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne oraz sk∏adki na
powszechne ubezpieczenie zdrowotne, oraz 

3) w terminie 14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
z∏o˝à w urz´dzie skarbowym w∏aÊciwym wed∏ug
miejsca zamieszkania lub siedziby wykaz wierzytel-
noÊci, wymienionych w art. 5 ust. 1, zawierajàcy
w szczególnoÊci:

a) dane identyfikujàce d∏u˝nika,

b) êród∏o, dat´ powstania wierzytelnoÊci, jej kwot´
oraz termin i uzgodnionà form´ zap∏aty.

Art. 24. 1. OkreÊlenie lub ustalenie w innej formie
zaleg∏oÊci z tytu∏u zobowiàzaƒ wymienionych w art. 23
ust. 2 pkt 2 po up∏ywie terminu wskazanego w tym
przepisie nie pozbawia przedsi´biorcy prawa do sko-
rzystania z premii podatkowej, je˝eli zaleg∏oÊç ta wraz
z odsetkami za zw∏ok´ zostanie uregulowana w termi-
nie 14 dni od dnia dor´czenia decyzji ostatecznej. 

2. Je˝eli zaleg∏oÊç, o której mowa w ust. 1, nie zo-
stanie uregulowana w terminie, wówczas w miesiàcu,
w którym ten termin up∏ynà∏, podatnik jest obowiàza-
ny do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów
o kwot´ odpowiadajàcà ca∏oÊci wykorzystanej premii
podatkowej. 

Art. 25. 1. W zakresie korzystania z premii podatko-
wej stosuje si´ przepisy o podatku dochodowym doty-
czàce zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wie-
rzytelnoÊci nieÊciàgalnych lub rezerw na wierzytelnoÊci
do kosztów uzyskania przychodu, z wy∏àczeniem prze-
pisów okreÊlajàcych zasady uprawdopodobnienia nie-
ÊciàgalnoÊci wierzytelnoÊci odpisanych jako nieÊcià-
galne, albo na pokrycie których utworzono rezerwy.

2. Prawo do skorzystania z premii podatkowej wy-
gasa w terminie z∏o˝enia rocznego zeznania podatko-
wego za rok podatkowy rozpoczynajàcy si´ w 2002 r.

Rozdzia∏ 4

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 26. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115,

poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676)
art. 20d otrzymuje brzmienie:

„Art. 20d. Agencja jest obowiàzana przekazywaç
na rachunek bankowy Funduszu Pracy
Êrodki uzyskane z tytu∏ów okreÊlonych
w art. 20 ust. 2:

1) w wysokoÊci i przez okres niezb´dny
na finansowanie wyp∏at Êwiadczeƒ
przedemerytalnych, przyznanych na
podstawie art. 37k ust. 9 ustawy z dnia
14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu
i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U.
z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475,
Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080,
Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128,
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74,
poz. 675 i Nr 113, poz. 984),

2) na realizacj´ programów na rzecz
tworzenia miejsc pracy i aktywizacj´
zawodowà bezrobotnych, a w szcze-
gólnoÊci absolwentów zamieszka∏ych
na terenach wiejskich oraz ma∏ych
miast, w kwotach ustalonych w rocz-
nych planach finansowych.”.

Art. 27. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochro-
nie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci
pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 i Nr 127,
poz. 1088) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3:
a) w ust. 2 skreÊla si´ pkt 3,
b) dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Niewyp∏acalnoÊç pracodawcy, w rozumie-
niu ustawy, zachodzi w przypadku zaistnie-
nia jednej z przes∏anek, o których mowa
w ust. 1 i 2.”;

2) w art. 6:
a) w ust. 2 w pkt 3 skreÊla si´ lit. f, g oraz i,
b) w ust. 4:

— wyrazy „lit. a)—d)” zast´puje si´ wyrazami
„lit. a)—e)”,

— skreÊla si´ wyrazy „lub w czasie nie d∏u˝szym
ni˝ 9 miesi´cy nast´pujàcych po tym dniu”,

c) skreÊla si´ ust. 5,
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Âwiadczenie wymienione w ust. 2 pkt 3 lit. h)
podlega zaspokojeniu, je˝eli ustanie stosun-
ku pracy nastàpi∏o w okresie nie d∏u˝szym
ni˝ 6 miesi´cy poprzedzajàcych dzieƒ wystà-
pienia niewyp∏acalnoÊci pracodawcy lub
w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 4 miesiàce nast´-
pujàce po tym dniu.”;

3) w art. 6a:

a) skreÊla si´ ust. 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wyp∏ata nale˝noÊci z tytu∏u Êwiadczenia

okreÊlonego w art. 6 ust. 2 pkt 3 lit. h) nie mo-
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˝e przekraczaç kwoty przeci´tnego miesi´cz-
nego wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 2, lub jego wielokrotnoÊci, w przypad-
ku gdy wymiar Êwiadczenia stanowi wielo-
krotnoÊç wynagrodzenia stanowiàcego pod-
staw´ do jego ustalenia.”;

4) skreÊla si´ art. 6b;

5) w art. 10 w ust. 3 dodaje si´ zdanie drugie w brzmie-
niu:

„Dysponent Funduszu mo˝e upowa˝niç Dyrektora
Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych, o którym mowa
w art. 12 ust. 5, do wykonywania tych czynnoÊci.”;

6) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13.1. Dochodami Funduszu sà:
1) sk∏adki p∏acone przez pracodawców,
2) odsetki od lokat nadwy˝ek finanso-

wych Funduszu,
3) zapisy i darowizny,
4) dobrowolne wp∏aty pracodawców,
5) odsetki od zwrotu sum wyp∏aconych

tytu∏em Êwiadczeƒ, zwróconych po
terminie,

6) dodatnia ró˝nica wartoÊci ze sprzeda-
˝y nieruchomoÊci i praw z nià zwiàza-
nych i jej równowartoÊci, o której mo-
wa w ust. 2,

7) dotacja bud˝etowa,
8) dochody z tytu∏u zbycia przez Agen-

cj´ Rozwoju Przemys∏u S.A. akcji
i udzia∏ów obj´tych przez Fundusz
przed dniem 1 stycznia 2002 r.

2. Przychodami Funduszu sà:
1) zwroty sum wyp∏aconych tytu∏em

Êwiadczeƒ pracowniczych oraz rów-
nowartoÊç w nieruchomoÊciach
i zwiàzanych z nimi prawach przej´-
tych przez Fundusz za niesp∏acone
w terminie wierzytelnoÊci Funduszu

z tytu∏u wyp∏aconych Êwiadczeƒ oraz
ustanowionych zabezpieczeƒ, 

2) inne przychody okreÊlone w odr´b-
nych przepisach.”;

7) w art. 19 w ust. 3 wyrazy „przypisu sk∏adek” zast´-
puje si´ wyrazami „wp∏ywów sk∏adek”.

Art. 28. W ustawie 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,
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,
Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365 i Nr 74,
poz. 676) w art. 52 w ust. 1 dodaje si´ pkt 10 w brzmie-
niu:

„10) z innych tytu∏ów.”.

Art. 29. 1. Do spraw wszcz´tych na podstawie prze-
pisów ustawy, o której mowa w art. 27, a niezakoƒczo-
nych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

2. Przez sprawy wszcz´te, o których mowa w ust. 1,
rozumie si´ sprawy, co do których kierownik Biura Te-
renowego Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pra-
cowniczych stwierdzi∏:

1) zgodnoÊç zbiorczego wykazu lub wykazu uzupe∏-
niajàcego z przepisami ustawy lub

2) ˝e wniosek zg∏oszony przez uprawnionà osob´
obejmuje roszczenia podlegajàce zaspokojeniu ze
Êrodków Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ
Pracowniczych.

Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, 

poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194,
Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. 
Nr 4, poz. 32 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

1288

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 10 wrzeÊnia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreÊlenia szkó∏ i wypadków, w któ-
rych mo˝na zatrudniç nauczycieli niemajàcych wy˝szego wykszta∏cenia lub ukoƒczonego zak∏adu kszta∏cenia 

nauczycieli.


