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USTAWA

z dnia 30 paêdziernika 2002 r.

o pomocy publicznej dla przedsi´biorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i warunki restruktu-
ryzacji przedsi´biorców o szczególnym znaczeniu dla
rynku pracy, a tak˝e tryb post´powania w sprawach re-
strukturyzacji. 

Art. 2. 1. Restrukturyzacjà mogà byç obj´ci przed-
si´biorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia

19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej
(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):

1) którzy znajdujà si´ w trudnej sytuacji ekonomicz-
nej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzoro-
waniu pomocy publicznej dla przedsi´biorców
(Dz. U. Nr 141, poz. 1177), oraz
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2) u których liczba osób Êwiadczàcych prac´ na pod-
stawie stosunku pracy — na dzieƒ 30 czerwca
2002 r. — przekracza 1 000.

2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do przedsi´-
biorców:

1) wpisanych do w∏aÊciwego rejestru lub ewidencji
w okresie 2 lat przed dniem z∏o˝enia wniosku
o wszcz´cie post´powania restrukturyzacyjnego,
z zastrze˝eniem przepisów rozdzia∏u 10;

2) wobec których og∏oszono upad∏oÊç albo otwarto
post´powanie likwidacyjne. 

Art. 3. 1. Przez restrukturyzacj´ nale˝y rozumieç
wszcz´cie i przeprowadzenie post´powania restruk-
turyzacyjnego w celu przywrócenia przedsi´biorcy
d∏ugookresowej zdolnoÊci do konkurowania na ryn-
ku.

2. Restrukturyzacja mo˝e obejmowaç:

1) zobowiàzania cywilnoprawne wed∏ug stanu na
dzieƒ 30 czerwca 2002 r.;

2) zobowiàzania publicznoprawne na zasadach okre-
Êlonych w rozdziale 5;

3) majàtek;

4) zatrudnienie.

Art. 4. 1. W okresie obowiàzywania ustawy przed-
si´biorca mo˝e zostaç obj´ty restrukturyzacjà na pod-
stawie jej przepisów tylko jeden raz.

2. Post´powania restrukturyzacyjne prowadzone
przez przedsi´biorc´ na podstawie przepisów
ustaw:

1) z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnic-
twa w´gla kamiennego do funkcjonowania w wa-
runkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych
uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U.
Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 41
i Nr 154, poz. 1802),

2) z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o wspieraniu restruk-
turyzacji przemys∏owego potencja∏u obronnego
i modernizacji technicznej Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej 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),

3) z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej
górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856),

4) z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjalizacji, restruk-
turyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwo-
wego „Polskie Koleje Paƒstwowe” (Dz. U. Nr 84,
poz. 948, z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154,
poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 205, poz. 1730),

5) z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnic-
twa ˝elaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196),

6) z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektó-
rych nale˝noÊci publicznoprawnych od przedsi´-

biorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287), zwanej dalej
„ustawà o restrukturyzacji nale˝noÊci publiczno-
prawnych”

— podlegajà zawieszeniu, z zastrze˝eniem art. 30
ust. 1, z dniem wydania postanowienia, o którym
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1.

Art. 5. 1. W celu wsparcia restrukturyzacji Agencja
Rozwoju Przemys∏u S.A., zwana dalej „Agencjà”, mo-
˝e udzielaç przedsi´biorcy obj´temu restrukturyzacjà
po˝yczek i por´czeƒ, przewidzianych w zatwierdzonym
planie restrukturyzacji, na zasadach okreÊlonych
w art. 21.

2. Udzielenie po˝yczki lub por´czenia nast´puje po
uzyskaniu przez Agencj´ Êrodków finansowych na ten
cel ze êród∏a, o którym mowa w art. 56 ust. 1.

Art. 6. 1. Do post´powania restrukturyzacyjnego
stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego, je˝eli przepisy ustawy nie stanowià ina-
czej.

2. Post´powanie restrukturyzacyjne jest prowadzo-
ne z zachowaniem przepisów ustawy, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1, z zastrze˝eniem art. 15 ust. 4.

Art. 7. 1. Od dnia wszcz´cia post´powania restruk-
turyzacyjnego do dnia jego zakoƒczenia albo umorze-
nia nie mo˝e byç og∏oszona upad∏oÊç przedsi´biorcy
obj´tego restrukturyzacjà.

2. Je˝eli post´powanie restrukturyzacyjne wszcz´-
to po dniu z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci
a przed dniem og∏oszenia upad∏oÊci, post´powanie
w przedmiocie og∏oszenia upad∏oÊci podlega zawie-
szeniu.

3. Od dnia wszcz´cia post´powania restrukturyza-
cyjnego do przedsi´biorców obj´tych restrukturyzacjà
nie stosuje si´ przepisów o obowiàzku z∏o˝enia wnio-
sku o og∏oszenie upad∏oÊci.

Rozdzia∏ 2

Podmioty w∏aÊciwe w sprawach restrukturyzacji

Art. 8. 1. Organem w∏aÊciwym w sprawach re-
strukturyzacji jest minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki.

2. Funkcje organu administracji publicznej w zakre-
sie zadaƒ wynikajàcych z ustawy wykonuje równie˝
Prezes Zarzàdu Agencji, zwany dalej „Prezesem Agen-
cji”, przy pomocy Agencji.

Art. 9. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki:

1) sprawuje nadzór nad wykonaniem ustawy;

2) jest organem wy˝szego stopnia wobec Prezesa
Agencji w zakresie decyzji wydanych na podstawie
ustawy.
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Art. 10. 1. Prezes Agencji:

1) wydaje postanowienie o wszcz´ciu post´powania
restrukturyzacyjnego;

2) wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku
o wszcz´cie post´powania restrukturyzacyjnego
bez rozpoznania;

3) wydaje decyzj´ o odmowie wszcz´cia post´powa-
nia restrukturyzacyjnego;

4) wydaje decyzj´ o warunkach i trybie restrukturyza-
cji, zwanà dalej „decyzjà o restrukturyzacji”;

5) wydaje decyzj´ o zakoƒczeniu post´powania re-
strukturyzacyjnego;

6) wydaje decyzj´ o umorzeniu post´powania restruk-
turyzacyjnego;

7) sprawuje nadzór nad realizacjà post´powania re-
strukturyzacyjnego przez przedsi´biorc´;

8) wydaje decyzj´ o przyznaniu lub pozbawieniu spó∏-
ki statusu spó∏ki w restrukturyzacji;

9) sprawuje nadzór nad realizacjà planu restrukturyza-
cji przez spó∏k´, której przyznano status spó∏ki w re-
strukturyzacji, zwanà dalej „spó∏kà w restruktury-
zacji”;

10) wykonuje inne zadania okreÊlone w ustawie.

2. Prezes Agencji sporzàdza co 3 miesiàce listy:

1) przedsi´biorców, w stosunku do których wydano
decyzje o restrukturyzacji;

2) przedsi´biorców, w stosunku do których wydano
decyzje o zakoƒczeniu post´powania restruktury-
zacyjnego;

3) przedsi´biorców, w stosunku do których wydano
decyzje o umorzeniu post´powania restrukturyza-
cyjnego;

4) spó∏ek w restrukturyzacji.

3. Listy, o których mowa w ust. 2, podlegajà og∏o-
szeniu w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski B”. 

4. Prezes Agencji sporzàdza pó∏roczne i roczne
sprawozdania z realizacji post´powaƒ restrukturyza-
cyjnych i kosztów tych post´powaƒ oraz przedk∏ada je
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki oraz Pre-
zesowi Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
— odpowiednio w terminie do dnia 31 lipca oraz w ter-
minie do dnia 28 lutego nast´pnego roku.

Rozdzia∏ 3

Post´powanie restrukturyzacyjne

Art. 11. 1. Prezes Agencji wszczyna post´powanie
restrukturyzacyjne na wniosek przedsi´biorcy z∏o˝ony
w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 1, z zastrze-
˝eniem art. 14.

2. Prezes Agencji odmawia wszcz´cia post´powa-
nia restrukturyzacyjnego, je˝eli:

1) przedsi´biorca nie spe∏nia warunków, o których
mowa w art. 2 ust. 1;

2) wniosek o wszcz´cie post´powania restrukturyza-
cyjnego nie zawiera informacji, o których mowa
w art. 13 ust. 1 i 2.

Art. 12. 1. Post´powanie restrukturyzacyjne mo˝e
byç wszcz´te do dnia 31 grudnia 2003 r. na wniosek
przedsi´biorcy z∏o˝ony w terminie do 30 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

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

Art. 13. 1. Wniosek przedsi´biorcy o wszcz´cie po-
st´powania restrukturyzacyjnego zawiera nast´pujàce
informacje: 

1) nazw´ albo firm´ oraz miejsce zamieszkania albo
siedzib´ przedsi´biorcy;

2) nazw´ albo firm´ oraz siedzib´ wspólników, a tak-
˝e imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania
wspólników odpowiadajàcych za zobowiàzania
bez ograniczenia;

3) osoby uprawnione do reprezentowania osoby
prawnej — gdy wnioskodawcà jest osoba prawna;

4) miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
oraz miejsce po∏o˝enia majàtku;

5) okolicznoÊci, które uzasadniajà wniosek, i ich
uprawdopodobnienie;

6) wskazanie sk∏adników majàtku, które mogà stano-
wiç zabezpieczenie kosztów post´powania restruk-
turyzacyjnego;

7) liczb´ osób Êwiadczàcych u przedsi´biorcy prac´
na podstawie stosunku pracy;

8) liczb´ osób wykonujàcych us∏ugi na rzecz przedsi´-
biorcy na podstawie umów cywilnoprawnych za-
wartych na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç:

1) wyciàg z ksi´gi udzia∏ów — w przypadku spó∏ki
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià;

2) wykaz akcjonariuszy, którzy posiadajà wi´cej ni˝ 5%
akcji imiennych, wraz z informacjà o wielkoÊci
udzia∏u w kapitale zak∏adowym Skarbu Paƒstwa
i spó∏ek, w których Skarb Paƒstwa ma co najmniej
50% akcji lub udzia∏ów;

3) sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów
o rachunkowoÊci, sporzàdzone na dzieƒ 30 czerw-
ca 2002 r., oraz sprawozdanie o przychodach, kosz-
tach i wyniku finansowym sporzàdzone w ramach
obowiàzków statystycznych, ostatnie przed dniem
z∏o˝enia wniosku;

4) kopi´ ewidencji Êrodków trwa∏ych oraz inwestycji
d∏ugoterminowych w rozumieniu przepisów o ra-
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chunkowoÊci, wraz z informacjà o ustanowionych
na nich obcià˝eniach;

5) spis d∏u˝ników z podaniem wysokoÊci d∏ugu ka˝de-
go z nich, wed∏ug stanu bie˝àcego i na dzieƒ
30 czerwca 2002 r., oraz list´ zabezpieczeƒ;

6) spis wierzycieli wierzytelnoÊci publicznoprawnych
ze wskazaniem kwot zaleg∏oÊci, wed∏ug stanu bie-
˝àcego i na dzieƒ 30 czerwca 2002 r., a tak˝e list´ za-
bezpieczeƒ tych wierzytelnoÊci;

7) spis wierzycieli wierzytelnoÊci cywilnoprawnych,
z podaniem wysokoÊci wierzytelnoÊci ka˝dego
z nich, wed∏ug stanu bie˝àcego i na dzieƒ 30 czerw-
ca 2002 r., oraz list´ zabezpieczeƒ tych wierzytelno-
Êci;

8) wykaz zobowiàzaƒ pozabilansowych z podaniem
wysokoÊci ka˝dego z nich, wed∏ug stanu bie˝àcego
i na dzieƒ 30 czerwca 2002 r., oraz list´ zabezpie-
czeƒ tych zobowiàzaƒ;

9) kopie tytu∏ów egzekucyjnych wystawionych wobec
przedsi´biorcy, w tym z tytu∏u udzielonych por´-
czeƒ i gwarancji.

3. W terminie 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku
przedsi´biorca jest obowiàzany przekazaç Prezesowi
Agencji:

1) plan restrukturyzacji;

2) projekt ugody restrukturyzacyjnej, o której mowa
w art. 22;

3) sprawozdanie finansowe za 2002 r.;

4) spis zobowiàzaƒ publicznoprawnych, z podzia∏em
na poszczególne tytu∏y i lata oraz ze wskazaniem
kwot zaleg∏oÊci, odsetek za zw∏ok´ i op∏at prolon-
gacyjnych, a tak˝e list´ zabezpieczeƒ tych wierzy-
telnoÊci;

5) spis zobowiàzaƒ cywilnoprawnych, z podzia∏em na
wierzycieli, tytu∏y, lata, oraz list´ zabezpieczeƒ tych
wierzytelnoÊci;

6) spis wierzytelnoÊci, z podzia∏em na d∏u˝ników, ty-
tu∏y i lata, oraz list´ zabezpieczeƒ;

7) inne dokumenty i informacje wymagane zgodnie
z przepisami o warunkach dopuszczalnoÊci i nad-
zorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´bior-
ców.

Art. 14. 1. Z wnioskiem o wszcz´cie post´powania
restrukturyzacyjnego mo˝e wystàpiç równie˝ organ za-
∏o˝ycielski przedsi´biorcy. Do wniosku organu za∏o˝y-
cielskiego stosuje si´ odpowiednio art. 12 i art. 13
ust. 1 pkt 1—5.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes
Agencji wzywa przedsi´biorc´, którego dotyczy wnio-
sek, do wyra˝enia, w terminie 14 dni, pisemnej zgody
na wszcz´cie post´powania restrukturyzacyjnego oraz
przekazania informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1
pkt 6—8 i w ust. 2.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsi´-
biorca przekazuje Prezesowi Agencji w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce od dnia wyra˝enia pisemnej
zgody, o której mowa w ust. 2, dokumenty i informa-
cje, o których mowa w art. 13 ust. 3.

4. W przypadku niewyra˝enia przez przedsi´biorc´
zgody na wszcz´cie post´powania restrukturyzacyjne-
go w terminie okreÊlonym w ust. 2, Prezes Agencji po-
zostawia wniosek organu za∏o˝ycielskiego bez rozpo-
znania.

Art. 15. 1. Plan restrukturyzacji, o którym mowa
w art. 13 ust. 3 pkt 1, zawiera:

1) szczegó∏owy opis sytuacji ekonomicznej przedsi´-
biorcy;

2) analiz´ przyczyn wystàpienia trudnej sytuacji eko-
nomicznej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1;

3) analiz´ rynku, na którym dzia∏a przedsi´biorca;

4) wskazanie zamierzonych dzia∏aƒ przedsi´biorcy,
majàcych na celu napraw´ jego sytuacji ekono-
micznej, w tym dzia∏aƒ w zakresie restrukturyzacji
majàtku i zatrudnienia, oraz umo˝liwiajàcych funk-
cjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej
i terminowe regulowanie zobowiàzaƒ publiczno-
prawnych;

5) okreÊlenie stanu ekonomicznego przedsi´biorcy,
jaki ma byç osiàgni´ty po przeprowadzeniu post´-
powania restrukturyzacyjnego;

6) okreÊlenie êróde∏ finansowania dzia∏aƒ, o których
mowa w pkt 4, z uwzgl´dnieniem pomocy publicz-
nej niezb´dnej do przeprowadzenia post´powania
restrukturyzacyjnego, o jakà przedsi´biorca zamie-
rza si´ ubiegaç, z podaniem jej wielkoÊci, êróde∏,
formy, terminu i podstawy prawnej.

2. Plan restrukturyzacji podlega uzgodnieniom
mi´dzy Prezesem Agencji i przedsi´biorcà, a je˝eli
wnioskodawcà jest organ za∏o˝ycielski przedsi´biorcy
— równie˝ tym organem. 

3. Przebieg i wyniki uzgodnieƒ dokumentuje si´
w formie protoko∏u podpisanego przez osoby upowa˝-
nione.

4. Uzgodniony plan restrukturyzacji Prezes Agencji
przesy∏a niezw∏ocznie Prezesowi Urz´du Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów w celu wydania opinii —
zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalnoÊci
i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´bior-
ców. Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów wydaje opini´ w terminie do 28 dni od dnia otrzy-
mania planu restrukturyzacji.

Art. 16. 1. Prezes Agencji mo˝e zleciç:

1) przeprowadzenie badania sprawozdania finanso-
wego przed∏o˝onego przez przedsi´biorc´ — po-
wo∏anemu w tym celu bieg∏emu rewidentowi;
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2) dokonanie wyceny majàtku przedsi´biorcy — po-
wo∏anemu w tym celu rzeczoznawcy majàtkowe-
mu.

2. Zlecenie przeprowadzenia badania oraz dokona-
nia wyceny majàtku, o których mowa w ust. 1, nast´-
puje z zachowaniem przepisów o zamówieniach pu-
blicznych.

3. Koszty badania sprawozdaƒ finansowych i doko-
nania wyceny majàtku stanowià koszt uzyskania przy-
chodu Agencji, w rozumieniu przepisów o podatku do-
chodowym od osób prawnych. 

Art. 17. 1. Prezes Agencji mo˝e uzale˝niç wydanie
decyzji o restrukturyzacji od:

1) powo∏ania wskazanych przez siebie osób do orga-
nów kontroli i nadzoru przedsi´biorcy w celu za-
pewnienia realizacji funkcji, o której mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 7, je˝eli jest to niezb´dne dla
prawid∏owego przeprowadzenia i zakoƒczenia po-
st´powania restrukturyzacyjnego;

2) obj´cia planem restrukturyzacji przeniesienia w∏a-
snoÊci sk∏adników majàtku, o których mowa
w art. 34 ust. 1, lub innych praw z nim zwiàzanych
przez przedsi´biorc´ na rzecz Skarbu Paƒstwa.

2. Powo∏anie osób wskazanych przez Prezesa
Agencji do pe∏nienia funkcji w organach okreÊlonych
w ust. 1 pkt 1 nast´puje na zasadach okreÊlonych w od-
r´bnych przepisach.

Art. 18. 1. Prezes Agencji wydaje decyzj´ o restruk-
turyzacji, je˝eli z przedstawionych informacji i doku-
mentów oraz przeprowadzonych czynnoÊci wynika, ˝e
post´powanie restrukturyzacyjne mo˝e doprowadziç
do naprawy sytuacji finansowej przedsi´biorcy oraz
przywróciç jego zdolnoÊç do funkcjonowania w warun-
kach gospodarki rynkowej. 

2. Decyzja o restrukturyzacji podlega natychmia-
stowemu wykonaniu.

Art. 19. 1. Decyzja o restrukturyzacji zawiera
w szczególnoÊci: 

1) oznaczenie przedsi´biorcy;

2) miejsce zamieszkania albo siedzib´ przedsi´biorcy;

3) termin dokonania zabezpieczenia kosztów post´po-
wania restrukturyzacyjnego;

4) wskazanie sk∏adników majàtku, które majà stano-
wiç zabezpieczenie kosztów post´powania restruk-
turyzacyjnego;

5) termin zakoƒczenia post´powania restrukturyzacyj-
nego;

6) zatwierdzenie planu restrukturyzacji.

2. Post´powanie restrukturyzacyjne powinno byç
zakoƒczone w terminie 24 miesi´cy od dnia wydania
decyzji o restrukturyzacji.

3. Je˝eli w decyzji o restrukturyzacji okreÊlono ter-
min krótszy ni˝ wymieniony w ust. 2, na wniosek
przedsi´biorcy mo˝e on byç przed∏u˝ony, jednak nie
d∏u˝ej ni˝ do terminu, o którym mowa w ust. 2.

Art. 20. Je˝eli przewidywane koszty post´powania
restrukturyzacyjnego sà ra˝àco wysokie w stosunku do
mo˝liwych do osiàgni´cia efektów restrukturyzacji,
Prezes Agencji umarza post´powanie restrukturyzacyj-
ne.

Art. 21. 1. Przedsi´biorca, który uzyska∏ decyzj´
o restrukturyzacji, mo˝e wystàpiç z wnioskiem o udzie-
lenie po˝yczki lub por´czenia.

2. Wniosek o udzielenie po˝yczki lub por´czenia za-
wiera informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1, oraz
okreÊla:

1) rodzaj wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej;

2) wysokoÊç kwoty po˝yczki lub zobowiàzania, które
ma byç obj´te por´czeniem, wraz z terminami ich
sp∏aty;

3) przeznaczenie po˝yczki lub Êrodków, których sp∏ata
ma byç obj´ta por´czeniem, celowoÊç realizacji
przedsi´wzi´cia oraz ocen´ jego op∏acalnoÊci
z uwzgl´dnieniem ryzyka towarzyszàcego przed-
si´wzi´ciu;

4) formy zabezpieczenia po˝yczki lub por´czenia;

5) plan finansowy dla przedsi´wzi´ç restrukturyzacyj-
nych.

3. Prezes Agencji zawiera z przedsi´biorcà umow´
o udzielenie po˝yczki lub por´czenia, która okreÊla
w szczególnoÊci:

1) kwot´ przyznanej po˝yczki i jej przeznaczenie lub
kwot´ por´czenia;

2) warunki po˝yczki, wysokoÊç oprocentowania,
ewentualny okres karencji, terminy i wysokoÊç rat
sp∏aty po˝yczki i oprocentowania;

3) sposób przekazania po˝yczki;

4) sankcje za nieterminowe regulowanie sp∏at po˝ycz-
ki i oprocentowania;

5) form´ zabezpieczenia po˝yczki lub por´czenia.

Rozdzia∏ 4

Restrukturyzacja finansowa zobowiàzaƒ 
cywilnoprawnych 

Art. 22. 1. Restrukturyzacja finansowa zobowiàzaƒ
cywilnoprawnych polega na zawarciu przez przedsi´-
biorc´ ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wie-
rzytelnoÊci cywilnoprawnych wymienionymi w spisie,
o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7.

2. Je˝eli ugoda restrukturyzacyjna nie zostanie za-
warta w terminie 2 miesi´cy od dnia dor´czenia decy-
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zji o restrukturyzacji, Prezes Agencji umarza post´po-
wanie restrukturyzacyjne.

3. Do ugody restrukturyzacyjnej nie stosuje si´
przepisów dzia∏u II rozdzia∏u 8 Kodeksu post´powania
administracyjnego.

Art. 23. 1. Ugoda restrukturyzacyjna jest zawarta,
je˝eli opowiedzà si´ za nià wierzyciele wierzytelnoÊci
cywilnoprawnych majàcy ∏àcznie ponad 50% ogólnej
sumy wierzytelnoÊci przys∏ugujàcych wierzycielom
wymienionym w spisie, o którym mowa w art. 13
ust. 2 pkt 7. 

2. Ugoda restrukturyzacyjna wià˝e wszystkich wie-
rzycieli wierzytelnoÊci cywilnoprawnych wymienio-
nych w spisie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7. 

Art. 24. 1. Przedmiotem ugody restrukturyzacyjnej
mo˝e byç:

1) restrukturyzacja zobowiàzaƒ cywilnoprawnych po-
legajàca w szczególnoÊci na:
a) umorzeniu tych zobowiàzaƒ w ca∏oÊci lub w cz´-

Êci,
b) roz∏o˝eniu sp∏aty tych zobowiàzaƒ na raty,
c) odroczeniu sp∏aty tych zobowiàzaƒ;

2) zobowiàzanie si´ wierzycieli do podj´cia dzia∏aƒ
w celu wsparcia realizacji planu restrukturyzacji,
w szczególnoÊci przez:
a) obj´cie udzia∏ów albo akcji,
b) zamian´ wierzytelnoÊci na obligacje lub inne ty-

tu∏y obligacyjne,
c) zawarcie umów o wspó∏prac´,
d) udzielenie przedsi´biorcy kredytów, po˝yczek,

gwarancji lub por´czeƒ.

2. Warunki ugody restrukturyzacyjnej mogà byç
zró˝nicowane, w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1,
w stosunku do okreÊlonych grup wierzycieli — z zacho-
waniem równoprawnego traktowania uczestników
ugody.

Art. 25. 1. Ugod´ restrukturyzacyjnà zawiera si´,
pod rygorem niewa˝noÊci, w formie pisemnej.

2. Przedsi´biorca przekazuje ugod´ restrukturyza-
cyjnà Prezesowi Agencji w terminie 7 dni od dnia jej za-
warcia.

3. Ugoda restrukturyzacyjna mo˝e byç wypowie-
dziana w czasie post´powania restrukturyzacyjnego
tylko z wa˝nych powodów, je˝eli wypowiedzenia doko-
najà wierzyciele wierzytelnoÊci cywilnoprawnych ma-
jàcy ∏àcznie ponad 50% ogólnej sumy wierzytelnoÊci
obj´tych ugodà.

4. W przypadku wypowiedzenia ugody restruktury-
zacyjnej Prezes Agencji umarza post´powanie restruk-
turyzacyjne.

Art. 26. 1. Kwota umorzonych zobowiàzaƒ cywilno-
prawnych przedsi´biorcy obj´tego restrukturyzacjà nie
stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób prawnych.

2. WysokoÊç umorzonych zobowiàzaƒ cywilno-
prawnych, z wyjàtkiem odsetek, w tym skapitalizowa-
nych, stanowi koszt uzyskania przychodu wierzyciela
przedsi´biorcy obj´tego restrukturyzacjà, w rozumie-
niu przepisów o podatku dochodowym:

1) w ca∏oÊci, gdy wierzytelnoÊç by∏a uprzednio zali-
czona do przychodów nale˝nych;

2) w 50%, gdy wierzytelnoÊç powsta∏a w wyniku
udzielenia kredytu lub po˝yczki przez bank lub jed-
nostk´ organizacyjnà uprawnionà do udzielania
kredytów lub po˝yczek, na podstawie odr´bnych
ustaw regulujàcych zasady ich funkcjonowania,
oraz Agencj´.

Rozdzia∏ 5

Restrukturyzacja finansowa nale˝noÊci 
publicznoprawnych

Art. 27. Restrukturyzacja nale˝noÊci publiczno-
prawnych jest dokonywana w zakresie, na zasadach
i w trybie okreÊlonych przepisami ustawy o restruktu-
ryzacji nale˝noÊci publicznoprawnych, z zastrze˝eniem
przepisów niniejszego rozdzia∏u.

Art. 28. Do wniosku, o którym mowa w art. 13
ust. 1, albo zgody, o której mowa w art. 14 ust. 2,
przedsi´biorca do∏àcza kopie wniosków o wszcz´cie
post´powania restrukturyzacyjnego, o których mowa
w art. 12 ustawy o restrukturyzacji nale˝noÊci publicz-
noprawnych, skierowanych do w∏aÊciwych organów
restrukturyzacyjnych, zwanych dalej „organami re-
strukturyzacyjnymi nale˝noÊci publicznoprawnych”,
albo oÊwiadczenie, ˝e nie korzysta z restrukturyzacji
nale˝noÊci publicznoprawnych.

Art. 29. 1. Prezes Agencji niezw∏ocznie informuje
organy restrukturyzacyjne nale˝noÊci publicznopraw-
nych o z∏o˝eniu wniosku o wszcz´cie post´powania re-
strukturyzacyjnego w trybie niniejszej ustawy. 

2. Prezes Agencji dor´cza w∏aÊciwym dla przedsi´-
biorcy organom restrukturyzacyjnym nale˝noÊci pu-
blicznoprawnych odpisy:

1) postanowienia o wszcz´ciu post´powania restruk-
turyzacyjnego;

2) postanowienia o pozostawieniu wniosku o wszcz´-
cie post´powania restrukturyzacyjnego bez rozpo-
znania;

3) decyzji o odmowie wszcz´cia post´powania re-
strukturyzacyjnego;

4) decyzji o restrukturyzacji;

5) decyzji o umorzeniu post´powania restrukturyza-
cyjnego;

6) decyzji o zakoƒczeniu post´powania restrukturyza-
cyjnego.

Art. 30. 1. Z∏o˝enie wniosku, o którym mowa
w art. 13 ust. 1, albo wyra˝enie zgody, o której mowa
w art. 14 ust. 2, powoduje zawieszenie post´powania
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restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie
ustawy o restrukturyzacji nale˝noÊci publicznopraw-
nych do dnia otrzymania przez organ restrukturyzacyj-
ny nale˝noÊci publicznoprawnych odpisu:

1) postanowienia o pozostawieniu wniosku o wszcz´-
cie post´powania restrukturyzacyjnego bez rozpo-
znania;

2) decyzji o odmowie wszcz´cia post´powania re-
strukturyzacyjnego;

3) decyzji o umorzeniu post´powania restrukturyza-
cyjnego, w przypadkach okreÊlonych w art. 20,
art. 22 ust. 2, art. 25 ust. 4 i w art. 45 ust. 1 i 2;

4) decyzji o zakoƒczeniu post´powania restrukturyza-
cyjnego.

2. Zawieszenie post´powania restrukturyzacyjnego
prowadzonego na podstawie ustawy o restrukturyzacji
nale˝noÊci publicznoprawnych:

1) powoduje zawieszenie obowiàzku uiszczenia op∏a-
ty restrukturyzacyjnej, o której mowa w art. 19
ust. 1 tej ustawy;

2) wstrzymuje bieg terminów w niej przewidzia-
nych.

Art. 31. 1. W przypadku otrzymania odpisu decyzji,
o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, organ restruktury-
zacyjny nale˝noÊci publicznoprawnych wydaje decyzj´
stwierdzajàcà umorzenie nale˝noÊci publicznopraw-
nych, je˝eli spe∏nione sà warunki, o których mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o restrukturyzacji nale˝no-
Êci publicznoprawnych. 

2. Decyzja o umorzeniu nale˝noÊci publicznopraw-
nych jest wydawana w terminie 45 dni od dnia otrzy-
mania odpisu decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 1
pkt 4.

3. W przypadku otrzymania odpisu postanowienia
albo decyzji, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2,
organ restrukturyzacyjny nale˝noÊci publicznopraw-
nych podejmuje zawieszone post´powanie. 

4. W przypadku otrzymania odpisu decyzji, o której
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3, organ restrukturyzacyjny
nale˝noÊci publicznoprawnych wydaje decyzj´ o umo-
rzeniu post´powania restrukturyzacyjnego nale˝noÊci
publicznoprawnych.

Art. 32. Do przedsi´biorcy, wobec którego Prezes
Agencji wyda∏ decyzj´ o zakoƒczeniu post´powania re-
strukturyzacyjnego, nie stosuje si´ przepisów o op∏acie
restrukturyzacyjnej, o której mowa w ustawie o re-
strukturyzacji nale˝noÊci publicznoprawnych.

Rozdzia∏ 6

Restrukturyzacja majàtku

Art. 33. Restrukturyzacja majàtku mo˝e polegaç na
przeniesieniu w∏asnoÊci sk∏adników majàtku przez

przedsi´biorc´ obj´tego restrukturyzacjà na rzecz
Skarbu Paƒstwa, a tak˝e podj´ciu innych czynnoÊci do-
tyczàcych jego majàtku, przewidzianych w planie re-
strukturyzacji.

Art. 34. 1. Przeniesienie w∏asnoÊci, o którym mo-
wa w art. 33, mo˝e dotyczyç sk∏adników majàtku, któ-
re nie sà i nie b´dà wykorzystywane w dzia∏alnoÊci
gospodarczej przedsi´biorcy i sà zb´dne dla prawi-
d∏owego przeprowadzenia i zakoƒczenia post´powa-
nia restrukturyzacyjnego zgodnie z planem restruktu-
ryzacji.

2. Przeniesienie w∏asnoÊci sk∏adników majàtku na-
st´puje w drodze umowy zawartej mi´dzy przedsi´-
biorcà i Skarbem Paƒstwa reprezentowanym przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa, w termi-
nie okreÊlonym w decyzji o restrukturyzacji.

3. WartoÊç przeniesionych sk∏adników majàtku
przez przedsi´biorc´ na rzecz Skarbu Paƒstwa na pod-
stawie ustawy stanowi koszt uzyskania przychodu
przedsi´biorcy w rozumieniu przepisów o podatku do-
chodowym od osób prawnych.

Art. 35. 1. Nabyte przez Skarb Paƒstwa sk∏adniki
majàtku przedsi´biorcy mogà byç wniesione lub prze-
kazane nieodp∏atnie na w∏asnoÊç Agencji, na pokrycie
kosztów, o których mowa w art. 57, a tak˝e mogà byç
przekazane przez Skarb Paƒstwa do odp∏atnego korzy-
stania innym podmiotom.

2. Agencja podwy˝sza kapita∏ zak∏adowy o wartoÊç
sk∏adników majàtku, o którym mowa w ust. 1.

Art. 36. 1. Agencja mo˝e utworzyç spó∏ki kapita∏o-
we, wnoszàc, na pokrycie ich kapita∏u zak∏adowego,
sk∏adniki majàtku, o których mowa w art. 35.

2. W przypadku utworzenia spó∏ek, o których mo-
wa w ust. 1, poprzez wniesienie wk∏adów niepieni´˝-
nych zarówno w momencie obj´cia udzia∏ów albo ak-
cji, jak równie˝ w momencie ich odp∏atnego zbycia nie
rozpoznaje si´ przychodów podatkowych oraz kosztów
uzyskania przychodów.

Rozdzia∏ 7

Restrukturyzacja zatrudnienia

Art. 37. 1. Je˝eli w zatwierdzonym planie restruktu-
ryzacji przewidziano rozwiàzanie z cz´Êcià pracowni-
ków stosunku pracy z powodu ograniczenia zdolnoÊci
produkcyjnych, zmian technologicznych i asortymen-
towych produkcji, reorganizacji, likwidacji stanowisk,
oddzia∏ów i wydzia∏ów produkcyjnych, pracownikom
przewidzianym do zwolnienia, którzy nie spe∏niajà wa-
runków okreÊlonych w odr´bnych przepisach do uzy-
skania uprawnieƒ emerytalno-rentowych oraz do
Êwiadczeƒ przedemerytalnych, przys∏uguje, z zastrze-
˝eniem ust. 2 i 10:
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1) jednorazowe bezp∏atne szkolenie;

2) Êwiadczenie na przekwalifikowanie — kontrakt
szkoleniowy;

3) jednorazowa odprawa warunkowa.

2. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, mogà
byç przyznane przez pracodawc´ tylko jeden raz, na
wniosek pracownika, je˝eli przed dniem z∏o˝enia
wniosku pracownik ten nie korzysta∏ z takich Êwiad-
czeƒ oraz oÊwiadczy, ˝e nie b´dzie z nich korzysta∏
w przysz∏oÊci.

3. Âwiadczenie na przekwalifikowanie — kontrakt
szkoleniowy jest przyznawane przez pracodawc´ na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, na wniosek pracowni-
ka, który oÊwiadczy, ˝e wyra˝a zgod´ na rozwiàzanie
stosunku pracy po zakoƒczeniu okresu, na który to
Êwiadczenie przyznano, i rozpocznie szkolenie.

4. W okresie korzystania ze Êwiadczenia na prze-
kwalifikowanie — kontraktu szkoleniowego pracowni-
kowi przys∏uguje jednorazowe bezp∏atne szkolenie, fi-
nansowane z Funduszu Pracy.

5. Finansowanie z Funduszu Pracy Êwiadczeƒ,
o których mowa w ust. 4, odbywa si´ jak dla osób po-
szukujàcych pracy, o których mowa w art. 16 ust. 10
pkt 3 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, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200,
poz. 1679).

6. Ârodki Funduszu Pracy na finansowanie Êwiad-
czeƒ, o których mowa w ust. 4, sà przekazywane staro-
Êcie sprawujàcemu zwierzchnictwo nad powiatowym
urz´dem pracy w∏aÊciwym miejscowo dla przedsi´-
biorcy, przez dysponenta Funduszu Pracy, z posiadanej
rezerwy, na wniosek tego starosty.

7. Planowany kosztorys szkoleƒ, uwzgl´dniajàcy
liczb´ szkolonych pracowników przedsi´biorcy oraz
jednostkowe i ∏àczne koszty szkoleƒ, przedsi´biorca
przedk∏ada do zatwierdzenia ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw pracy, wraz z opinià starosty, o którym mowa
w ust. 6.

8. Âwiadczenie na przekwalifikowanie — kontrakt
szkoleniowy jest wyp∏acane pracownikowi przez
przedsi´biorc´ co miesiàc, poczàwszy od miesiàca,
w którym rozpoczà∏ on szkolenie, w wysokoÊci równej
wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak wyna-
grodzenie za urlop wypoczynkowy.

9. Od Êwiadczenia na przekwalifikowanie — kon-
traktu szkoleniowego przedsi´biorca jest obowiàza-
ny do dokonywania wp∏at sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne oraz na fundusze celowe — na podstawie
i w wysokoÊci okreÊlonych w odr´bnych prze-
pisach.

10. Odprawa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przys∏u-
guje pracownikowi korzystajàcemu ze Êwiadczenia na
przekwalifikowanie — kontraktu szkoleniowego, który
po zakoƒczeniu szkolenia i przed up∏ywem 6 miesi´cy
od dnia przyznania tego Êwiadczenia wystàpi do pra-
codawcy o rozwiàzanie stosunku pracy.

11. Odprawa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest wy-
p∏acana przez przedsi´biorc´ w kwocie równej iloczy-
nowi liczby pe∏nych miesi´cy pozostajàcych do zakoƒ-
czenia 6-miesi´cznego okresu pobierania Êwiadczenia
na przekwalifikowanie — kontraktu szkoleniowego
oraz wynagrodzenia w wysokoÊci ustalonej zgodnie
z ust. 8, pomniejszonej o kwot´ odpowiadajàcà sk∏ad-
kom na ubezpieczenia spo∏eczne od tego wynagrodze-
nia, finansowanym przez ubezpieczonego.

Art. 38. 1. Przedsi´biorca obj´ty restrukturyzacjà
zatrudnienia nie mo˝e w okresie realizacji planu re-
strukturyzacji zatrudniaç nowych pracowników —
z wy∏àczeniem osób o specjalistycznych kwalifika-
cjach, które mogà byç zatrudnione w zakresie przewi-
dzianym w zatwierdzonym planie restrukturyzacji.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do zatrud-
niania osób na podstawie umowy zlecenia, umowy
o dzie∏o, umowy agencyjnej oraz kontraktu mened˝er-
skiego.

Art. 39. Po uprawomocnieniu si´ decyzji o restruk-
turyzacji, do stosunków pracy w zak∏adzie pracy przed-
si´biorcy stosuje si´ odpowiednio przepisy odr´bnych
ustaw regulujàcych skutki og∏oszenia upad∏oÊci w za-
kresie stosunków pracy, w szczególnoÊci art. 361 Ko-
deksu pracy oraz art. 7a ustawy z dnia 28 grudnia
1989 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pra-
cownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczàcych
zak∏adu pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980, Nr 135,
poz. 1146 i Nr 200, poz. 1679).

Art. 40. 1. W przypadku przej´cia przez Agencj´
sk∏adników majàtku, w trybie art. 35, Prezes Agencji
opracowuje program utworzenia miejsc pracy na bazie
tego majàtku.

2. Miejsca pracy, o których mowa w ust. 1, powin-
ny byç przeznaczone przede wszystkim dla zwalnia-
nych pracowników przedsi´biorcy, który dokona∏ prze-
niesienia sk∏adników tego majàtku.

3. Program, o którym mowa w ust. 1, mo˝e przewi-
dywaç finansowanie z Funduszu Pracy kosztów:

1) szkolenia,

2) cz´Êci wynagrodzeƒ i sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne 

— pracowników, o których mowa w ust. 2.

4. Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów, o któ-
rych mowa w ust. 3, mo˝e odbywaç si´ przez okres
i w wysokoÊci przewidzianych w przepisach o zatrud-
nieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu, z tym ˝e finanso-
wanie cz´Êci wynagrodzeƒ i sk∏adek na ubezpieczenia
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spo∏eczne jest dokonywane na zasadach okreÊlonych
dla prac interwencyjnych.

5. Ârodki Funduszu Pracy na finansowanie kosz-
tów, o których mowa w ust. 3, sà przekazywane staro-
Êcie sprawujàcemu zwierzchnictwo nad powiatowym
urz´dem pracy w∏aÊciwym dla miejsca po∏o˝enia ma-
jàtku, o którym mowa w ust. 1, przez dysponenta Fun-
duszu Pracy z posiadanej rezerwy, na wniosek tego sta-
rosty.

6. Program, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agen-
cji przedk∏ada do zatwierdzenia w cz´Êci dotyczàcej fi-
nansowania kosztów z Funduszu Pracy ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw pracy, wraz z opinià starosty, o któ-
rym mowa w ust. 5, uwzgl´dniajàcà sytuacj´ na lokal-
nym rynku pracy oraz zgodnoÊç programu z obowiàzu-
jàcymi przepisami.

7. Przepisy ust. 1—6 stosuje si´ odpowiednio do
spó∏ek, o których mowa w art. 36 ust. 1.

Rozdzia∏ 8

Obowiàzki restrukturyzowanego przedsi´biorcy

Art. 41. 1. Przedsi´biorca jest obowiàzany do:

1) wykonywania planu restrukturyzacji;

2) wykonywania ugody restrukturyzacyjnej;

3) terminowego regulowania bie˝àcych zobowiàzaƒ
publicznoprawnych, z zastrze˝eniem ust. 2;

4) nieprzekraczania maksymalnego rocznego wskaê-
nika przyrostu przeci´tnego miesi´cznego wyna-
grodzenia ustalonego na zasadach okreÊlonych
w przepisach o negocjacyjnym systemie kszta∏to-
wania przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ
u przedsi´biorców;

5) sk∏adania Prezesowi Agencji kwartalnych sprawoz-
daƒ z realizacji obowiàzków wymienionych
w pkt 1—4.

2. W przypadku realizacji restrukturyzacji nale˝no-
Êci publicznoprawnych, zgodnie z przepisami rozdzia-
∏u 5, przedsi´biorca powinien spe∏niaç warunki wyma-
gane ustawà o restrukturyzacji nale˝noÊci publiczno-
prawnych do stwierdzenia umorzenia nale˝noÊci pu-
blicznoprawnych podlegajàcych restrukturyzacji na
podstawie tej ustawy.

Art. 42. 1. W okresie od dnia dor´czenia decyzji
o restrukturyzacji do dnia dor´czenia decyzji o zakoƒ-
czeniu post´powania restrukturyzacyjnego przedsi´-
biorca nie mo˝e:

1) obejmowaç akcji lub udzia∏ów w spó∏kach, jak rów-
nie˝ tworzyç spó∏ek niemajàcych osobowoÊci
prawnej lub przyst´powaç do takich spó∏ek;

2) zawieraç umów o nieodp∏atne przekazanie sk∏adni-
ków majàtku do u˝ywania lub u˝ywania i pobiera-
nia po˝ytków;

3) dokonywaç czynnoÊci prawnych zobowiàzujàcych
lub rozporzàdzajàcych przekraczajàcych zakres
zwyk∏ego zarzàdu;

4) dokonywaç czynnoÊci prawnych pod tytu∏em dar-
mym, jak równie˝ czynnoÊci prawnych zobowiàzu-
jàcych lub rozporzàdzajàcych na zasadach nieekwi-
walentnych.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ do czynnoÊci,
o których mowa w art. 22 ust. 1, art. 33 i w art. 53. 

Rozdzia∏ 9

Zakoƒczenie post´powania restrukturyzacyjnego

Art. 43. 1. Prezes Agencji wydaje decyzj´ o zakoƒ-
czeniu post´powania restrukturyzacyjnego, je˝eli zo-
sta∏ wykonany plan restrukturyzacji oraz ugoda re-
strukturyzacyjna. Obowiàzek wykonania ugody re-
strukturyzacyjnej nie dotyczy p∏atnoÊci odroczonych
i roz∏o˝onych na raty przypadajàcych po terminie wy-
konania planu restrukturyzacji. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natych-
miastowemu wykonaniu. 

Art. 44. Decyzja o zakoƒczeniu post´powania re-
strukturyzacyjnego zawiera w szczególnoÊci:

1) oznaczenie przedsi´biorcy;

2) miejsce zamieszkania albo siedzib´ przedsi´bior-
cy;

3) stwierdzenie zakoƒczenia post´powania restruktu-
ryzacyjnego;

4) rozstrzygni´cie o wysokoÊci kosztów post´powania
restrukturyzacyjnego i sposobach ich pokrycia.

Art. 45. 1. Prezes Agencji umarza post´powanie re-
strukturyzacyjne, je˝eli up∏ynà∏ termin zakoƒczenia po-
st´powania restrukturyzacyjnego okreÊlony w decyzji
o restrukturyzacji, a przedsi´biorca nie wykona∏ planu
restrukturyzacji lub, z zastrze˝eniem art. 43 ust. 1 zda-
nie drugie, ugody restrukturyzacyjnej.

2. Prezes Agencji mo˝e, przed terminem zakoƒ-
czenia post´powania restrukturyzacyjnego okreÊlo-
nym w decyzji o restrukturyzacji, umorzyç post´po-
wanie restrukturyzacyjne — w przypadku gdy przed-
si´biorca nie wykonuje obowiàzków, o których mowa
w art. 41, lub dokonuje czynnoÊci, o których mowa
w art. 42.

3. Decyzja o umorzeniu post´powania restruktury-
zacyjnego zawiera w szczególnoÊci:

1) oznaczenie przedsi´biorcy;

2) miejsce zamieszkania albo siedzib´ przedsi´biorcy;

3) okreÊlenie przyczyny umorzenia;

4) rozstrzygni´cie o wysokoÊci kosztów post´powania
restrukturyzacyjnego i sposobach ich pokrycia.
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4. W przypadku umorzenia post´powania restruk-
turyzacyjnego:

1) zawarta ugoda restrukturyzacyjna wià˝e strony,
chyba ˝e co innego wynika z jej postanowieƒ;

2) dokonane czynnoÊci prawne dotyczàce majàtku ob-
j´tego planem restrukturyzacji pozostajà w mocy.

Rozdzia∏ 10

Spó∏ki w restrukturyzacji

Art. 46. 1. Spó∏ki, które zamierzajà dokonaç po∏à-
czenia w rozumieniu art. 492 §  1 Kodeksu spó∏ek han-
dlowych, w przypadku gdy co najmniej jedna z nich
spe∏nia warunki, o których mowa w art. 2, mogà wystà-
piç o przyznanie spó∏ce przejmujàcej albo spó∏ce no-
wo zawiàzanej statusu spó∏ki w restrukturyzacji. 

2. Przyznanie spó∏ce statusu spó∏ki w restruktury-
zacji nast´puje po podj´ciu ostatniej z uchwa∏ o po∏à-
czeniu, o których mowa w art. 506 Kodeksu spó∏ek
handlowych, z zastrze˝eniem przepisów dotyczàcych
powstania spó∏ki utworzonej w wyniku po∏àczenia
spó∏ek.

Art. 47. 1. Status spó∏ki w restrukturyzacji jest przy-
znawany przez Prezesa Agencji na wspólny wniosek
spó∏ek zamierzajàcych dokonaç po∏àczenia.

2. Wniosek o przyznanie spó∏ce statusu spó∏ki w re-
strukturyzacji zawiera nast´pujàce informacje, doty-
czàce ka˝dej ze spó∏ek zamierzajàcych dokonaç po∏à-
czenia: 

1) firm´ i siedzib´ spó∏ki;

2) imiona i nazwiska osób uprawnionych do repre-
zentowania spó∏ki;

3) miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
oraz miejsce po∏o˝enia majàtku;

4) okreÊlenie wysokoÊci straty wyst´pujàcej w bie-
˝àcym roku podatkowym oraz w okresie 5 lat bez-
poÊrednio poprzedzajàcych bie˝àcy rok podatko-
wy;

5) okolicznoÊci, które uzasadniajà wniosek, i ich
uprawdopodobnienie;

6) liczb´ osób Êwiadczàcych u przedsi´biorcy prac´
na podstawie stosunku pracy;

7) liczb´ osób wykonujàcych us∏ugi na rzecz spó∏ki na
podstawie umów cywilnoprawnych zawartych na
okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy.

3. Do wniosku do∏àcza si´:

1) sprawozdanie finansowe ka˝dej ze spó∏ek za
ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie finanso-
we ka˝dej ze spó∏ek sporzàdzone na ostatni dzieƒ

miesiàca poprzedzajàcego dzieƒ z∏o˝enia wnio-
sku;

2) spis wierzycieli wierzytelnoÊci publicznopraw-
nych ka˝dej ze spó∏ek, z podzia∏em na poszcze-
gólne tytu∏y i lata oraz ze wskazaniem kwot za-
leg∏oÊci, odsetek za zw∏ok´ i op∏at prolonga-
cyjnych, a tak˝e list´ zabezpieczeƒ tych wierzytel-
noÊci;

3) spis wierzycieli wierzytelnoÊci cywilnoprawnych
ka˝dej ze spó∏ek, z podaniem wysokoÊci wierzytel-
noÊci ka˝dego z wierzycieli, z podzia∏em na po-
szczególne lata, oraz list´ zabezpieczeƒ tych wie-
rzytelnoÊci;

4) spis d∏u˝ników ka˝dej ze spó∏ek z podaniem wyso-
koÊci d∏ugu ka˝dego z d∏u˝ników, z podzia∏em na
poszczególne lata, oraz list´ zabezpieczeƒ;

5) plan restrukturyzacji spó∏ki w restrukturyzacji;

6) programy restrukturyzacyjne realizowane przez
ka˝dà ze spó∏ek na podstawie odr´bnych ustaw.

4. Plan restrukturyzacji, o którym mowa w ust. 3
pkt 5, sporzàdza si´ zgodnie z art. 15.

5. Do przyznania spó∏ce statusu spó∏ki w restruktu-
ryzacji nie jest wymagane zawarcie ugody restruktury-
zacyjnej.

Art. 48. 1. Prezes Agencji udziela promesy decyzji
o przyznaniu spó∏ce statusu spó∏ki w restrukturyzacji
pod warunkiem dokonania po∏àczenia, okreÊlajàc
w niej firmy i siedziby spó∏ek zamierzajàcych dokonaç
po∏àczenia i termin jego dokonania.

2. Decyzja o przyznaniu spó∏ce statusu spó∏ki w re-
strukturyzacji zawiera w szczególnoÊci:

1) firm´ i siedzib´ spó∏ki, której jest przyznawany sta-
tus spó∏ki w restrukturyzacji;

2) termin zakoƒczenia restrukturyzacji, do up∏ywu któ-
rego zosta∏ spó∏ce przyznany status spó∏ki w re-
strukturyzacji;

3) zatwierdzenie planu restrukturyzacji, o którym mo-
wa w art. 47 ust. 3 pkt 5.

Art. 49. W przypadku niewykonywania lub nienale-
˝ytego wykonywania przez spó∏k´ w restrukturyzacji
dzia∏aƒ okreÊlonych w planie restrukturyzacji, Prezes
Agencji wydaje decyzj´ o pozbawieniu spó∏ki statusu
spó∏ki w restrukturyzacji.

Art. 50. Prezes Agencji przesy∏a odpis decyzji
o nadaniu lub pozbawieniu spó∏ki statusu spó∏ki w re-
strukturyzacji w∏aÊciwemu dla tej spó∏ki organowi po-
datkowemu oraz innemu organowi lub podmiotowi
b´dàcemu wierzycielem publicznoprawnym. 
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Art. 51. Do spó∏ki w restrukturyzacji nie stosuje si´
art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym 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 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141,
poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672 i Nr 200,
poz. 1684).

Art. 52. Przepisy art. 46—51 stosuje si´ odpowied-
nio do ∏àczenia przedsi´biorstw paƒstwowych w rozu-
mieniu przepisów o przedsi´biorstwach paƒstwowych
oraz do ∏àczenia spó∏dzielni w rozumieniu przepisów
prawa spó∏dzielczego.

Rozdzia∏ 11

Przew∏aszczenie sk∏adników majàtku 
na zabezpieczenie

Art. 53. Agencja mo˝e ˝àdaç przew∏aszczenia na
swojà rzecz sk∏adników majàtku przedsi´biorcy obj´te-
go restrukturyzacjà na zabezpieczenie przewidywa-
nych kosztów post´powania restrukturyzacyjnego lub
mo˝e ˝àdaç zabezpieczenia w innej formie.

Art. 54. 1. Zabezpieczeniu, o którym mowa
w art. 53, mogà podlegaç wskazane w decyzji o re-
strukturyzacji sk∏adniki majàtku, które nie podlegajà
przeniesieniu na rzecz Skarbu Paƒstwa zgodnie
z art. 34, je˝eli taka forma zabezpieczenia jest niezb´d-
na dla prawid∏owego przeprowadzenia i zakoƒczenia
post´powania restrukturyzacyjnego.

2. Przew∏aszczenie, o którym mowa w art. 53, na-
st´puje w terminie okreÊlonym w decyzji o restruktury-
zacji.

Art. 55. W przypadku umorzenia post´powania re-
strukturyzacyjnego, koszty tego post´powania pokry-
wa si´ poprzez przeniesienie w∏asnoÊci sk∏adników
majàtku, o których mowa w art. 53.

Rozdzia∏ 12

Finansowanie post´powania restrukturyzacyjnego

Art. 56. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa, ze Êrodka specjalnego pozostajàcego w jego dys-
pozycji, utworzonego na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i pry-
watyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1397), podwy˝sza kapita∏ zak∏ado-
wy Agencji o kwot´ stanowiàcà 1/3 tego Êrodka, z prze-
znaczeniem na finansowanie zadaƒ okreÊlonych
w ustawie, z zastrze˝eniem art. 58.

2. Podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego Agencji,
o którym mowa w ust. 1, nast´puje corocznie, nie d∏u-

˝ej jednak ni˝ do czasu zakoƒczenia post´powaƒ re-
strukturyzacyjnych przeprowadzanych na podstawie
niniejszej ustawy.

Art. 57. 1. Kosztami post´powania restrukturyza-
cyjnego sà koszty: 

1) funkcjonowania wyodr´bnionych jednostek orga-
nizacyjnych Agencji, poniesione w zwiàzku z obs∏u-
gà post´powania restrukturyzacyjnego;

2) przeniesienia w∏asnoÊci sk∏adników majàtku przed-
si´biorcy na Agencj´ w ramach post´powania re-
strukturyzacyjnego, to jest koszty przej´cia, zago-
spodarowania lub zbycia mienia;

3) inne, niewymienione w pkt 1 i 2.

2. Koszty post´powania restrukturyzacyjnego sà
okreÊlane dla ka˝dego post´powania odr´bnie.

3. Do kosztów post´powania restrukturyzacyjnego
nie wlicza si´ ulg podatkowych uzyskanych przez
Agencj´ na podstawie niniejszej ustawy i przepisów
odr´bnych.

4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, sà zali-
czane do kosztów uzyskania przychodu Agencji, w ro-
zumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
prawnych.

Art. 58. èród∏em pokrycia kosztów, o których mowa
w art. 57, sà w szczególnoÊci:

1) przychody finansowe uzyskane z tytu∏u po˝yczek
i por´czeƒ udzielanych przez Agencj´ ze Êrodków
pochodzàcych ze êród∏a, o którym mowa w art. 56
ust. 1;

2) majàtek przekazany Agencji zgodnie z art. 35 i 55;

3) Êrodki uzyskane przez Agencj´ ze sprzeda˝y bàdê
zagospodarowania sk∏adników majàtku przekaza-
nych przez Skarb Paƒstwa zgodnie z art. 35.

Art. 59. Agencja przedstawia co 6 miesi´cy mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki oraz mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa rozlicze-
nie kosztów realizacji zadaƒ okreÊlonych w ustawie
wed∏ug êróde∏ ich pokrycia okreÊlonych w art. 58. 

Rozdzia∏ 13

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe 

Art. 60. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599,
z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231
i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640,
z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137,
poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r.
Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50,
poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r.



Dziennik Ustaw Nr 213 — 13440 — Poz. 1800

Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12,
poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639,
Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 
i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41,
poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272 i Nr 169,
poz. 1387) w art. 7 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmie-
niu:

„4. Zwalnia si´ od podatku od towarów i us∏ug czyn-
noÊci, o których mowa w art. 34 ust. 1, art. 35,
art. 36 ust. 1 i w art. 55 ustawy z dnia 30 paêdzier-
nika 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsi´bior-

ców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy
(Dz. U. Nr 213, poz. 1800).”.

Art. 61. Przepis art. 56 ust. 1 w zakresie podwy˝sze-
nia kapita∏u zak∏adowego Agencji stosuje si´ poczàw-
szy od 2002 r. 

Art. 62. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni
od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


