
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) zasady i warunki restrukturyzacji finansowej pu-
blicznych zak∏adów opieki zdrowotnej;

2) tryb post´powania w sprawie restrukturyzacji fi-
nansowej publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej;

3) zasady udzielania pomocy publicznej publicznym
zak∏adom opieki zdrowotnej.

Art. 2. 1. Restrukturyzacjà finansowà mogà byç ob-
j´te:

1) publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej w rozumieniu
art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za-
k∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408,
z póên. zm.1)) prowadzone w formie samodziel-
nych publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej,

2) jednostki badawczo-rozwojowe realizujàce zada-
nia okreÊlone w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy wymie-
nionej w pkt 1

— zatrudniajàce na dzieƒ 1 stycznia 2001 r. powy˝ej 50
osób, zwane dalej „zak∏adami”.

2. Zak∏ad mo˝e byç obj´ty restrukturyzacjà finan-
sowà na podstawie przepisów ustawy tylko jeden raz.

3. Samodzielny publiczny zak∏ad opieki zdrowotnej
powsta∏y w wyniku po∏àczenia publicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej mo˝e byç obj´ty restrukturyzacjà fi-
nansowà na podstawie przepisów ustawy, gdy co naj-
mniej jeden z samodzielnych publicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej podlegajàcych po∏àczeniu spe∏nia∏
przed po∏àczeniem warunek, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, restruk-
turyzacji podlegajà wy∏àcznie zobowiàzania samo-

dzielnego publicznego zak∏adu opieki zdrowotnej po-
wsta∏ego w wyniku po∏àczenia w zakresie zobowiàzaƒ
tego samodzielnego publicznego zak∏adu opieki zdro-
wotnej, który spoÊród zak∏adów podlegajàcych po∏à-
czeniu spe∏nia∏ warunek, o którym mowa w ust. 1.

Art. 3. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) podmiocie, który utworzy∏ zak∏ad — nale˝y przez
to rozumieç podmioty:

a) wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 1—3a ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki
zdrowotnej,

b) sprawujàce nadzór nad jednostkami badawczo-
-rozwojowymi w rozumieniu ustawy z dnia 25 lip-
ca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z póên. zm.2));

2) kierowniku zak∏adu — nale˝y przez to rozumieç
równie˝ dyrektora jednostki badawczo-rozwojo-
wej, o której mowa w pkt 1 lit. b;

3) po˝yczce — nale˝y przez to rozumieç po˝yczk´
udzielonà przez Skarb Paƒstwa ze Êrodków prze-
widzianych w ustawie bud˝etowej na zasadach
okreÊlonych w tej ustawie.

Rozdzia∏ 2

Restrukturyzacja finansowa

Art. 4. Restrukturyzacja finansowa zak∏adów obej-
muje znane na dzieƒ 31 grudnia 2004 r.:

1) zobowiàzania publicznoprawne,

2) zobowiàzania cywilnoprawne,

3) indywidualne roszczenia pracowników wynikajà-
ce z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o ne-
gocjacyjnym systemie kszta∏towania przyrostu
przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r.
Nr 1, poz. 2, póên. zm.3))

— powsta∏e w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do
dnia 31 grudnia 2004 r.
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USTAWA

z dnia 15 kwietnia 2005 r.

o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r.
Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104,
poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115,
z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r.
Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84,
poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111,
poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383
i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171,
poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz
z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703. 

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240,
poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1995 r. Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100,
poz. 1080, z 2003 r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2004 r. Nr 26,
poz. 226 i Nr 240, poz. 2407.



Art. 5. 1. Restrukturyzacja finansowa zak∏adów po-
lega na:

1) umorzeniu zobowiàzaƒ publicznoprawnych wy-
mienionych w art. 6 ust. 1;

2) roz∏o˝eniu na raty sp∏aty zobowiàzaƒ z tytu∏u sk∏a-
dek wymienionych w art. 7;

3) zawarciu przez zak∏ad ugody restrukturyzacyjnej
z wierzycielami wierzytelnoÊci cywilnoprawnych.

2. Restrukturyzacja finansowa zak∏adów mo˝e
obejmowaç tak˝e zawarcie przez zak∏ad ugód z pra-
cownikami w zakresie roszczeƒ wynikajàcych
z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyj-
nym systemie kszta∏towania przyrostu przeci´tnych
wynagrodzeƒ u przedsi´biorców oraz o zmianie nie-
których ustaw.

3. Post´powanie restrukturyzacyjne prowadzone
w stosunku do zak∏adów na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji
niektórych nale˝noÊci publicznoprawnych od
przedsi´biorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287,
z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 202, poz. 1956 oraz
z 2004 r. Nr 82, poz. 745),

2) ustawy z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o pomocy
publicznej dla przedsi´biorców o szczególnym
znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213,
poz. 1800, z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 229,
poz. 2271 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)

— podlega z mocy prawa umorzeniu w zakresie na-
le˝noÊci wymienionych w art. 6 ust. 1.

Art. 6. 1. Umorzeniu podlegajà zobowiàzania pu-
blicznoprawne zak∏adu wraz z odsetkami:

1) z tytu∏u podatków wobec bud˝etu paƒstwa oraz
nale˝noÊci celnych; 

2) z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne w cz´-
Êci finansowanej przez p∏atnika oraz na Fundusz
Pracy, z wyjàtkiem sk∏adek na ubezpieczenie eme-
rytalne;

3) wobec Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych;

4) z tytu∏u:

a) op∏at za gospodarcze korzystanie ze Êrodowi-
ska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta∏towaniu
Êrodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196,
z póên. zm.4)), 

b) op∏at za korzystanie ze Êrodowiska w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
— Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z póên. zm.5)),

c) op∏at za szczególne korzystanie z wód w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 24 paêdzierni-
ka 1974 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 38,
poz. 230, z póên. zm.6))

— stanowiàcych przychód Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz
wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy
ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej, nieza-
le˝nie od tego, na rachunek bankowy którego or-
ganu administracji publicznej op∏aty te powinny
byç wp∏acone przez zak∏ad, z zastrze˝eniem art. 9;

5) z tytu∏u administracyjnych kar pieni´˝nych okre-
Êlonych w przepisach ustaw wymienionych
w pkt 4; 

6) z tytu∏u op∏at za u˝ytkowanie wieczyste gruntów
Skarbu Paƒstwa w cz´Êci stanowiàcej dochód bu-
d˝etu paƒstwa;

7) z tytu∏u odsetek za zw∏ok´, op∏aty prolongacyjnej,
op∏aty dodatkowej, kosztów upomnienia oraz
kosztów egzekucyjnych, od zaleg∏oÊci wymienio-
nych w pkt 1—6.

2. Zobowiàzania publicznoprawne, o których mo-
wa w ust. 1, podlegajà umorzeniu, je˝eli zak∏ad w dniu
wydania decyzji o zakoƒczeniu restrukturyzacji: 

1) nie posiada zaleg∏oÊci z tytu∏u zobowiàzaƒ, o któ-
rych mowa w art. 7;

2) nie posiada zaleg∏oÊci z tytu∏u zobowiàzaƒ pu-
blicznoprawnych powsta∏ych przed dniem 1 stycz-
nia 1999 r. oraz po dniu 31 grudnia 2004 r., z za-
strze˝eniem ust. 3;

3) zrealizowa∏ ugod´ zawartà z wierzycielami wierzy-
telnoÊci cywilnoprawnych w zakresie okreÊlonym
w art. 13 ust. 1 oraz dokona∏ sp∏aty wierzytelnoÊci,
o których mowa w art. 13 ust. 2, o ile jest prowa-
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———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46,
poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133,
poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101,
poz. 1178, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62,
poz. 718 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452,
Nr 45, poz. 497, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 764, Nr 76,
poz. 811, Nr 84, poz. 907 i Nr 100, poz. 1085.

———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957,
z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162,
poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217,
poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70,
poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959,
Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784
oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr 62, poz. 552.

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r.
Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198
i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335,
z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r.
Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47,
poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89, poz. 991,
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5,
poz. 43, Nr 72, poz. 747, Nr 100, poz. 1085 i Nr 125,
poz. 1368.



dzone post´powanie w sprawie restrukturyzacji
zobowiàzaƒ cywilnoprawnych;

4) zaspokoi∏ roszczenia pracowników wynikajàce
z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o nego-
cjacyjnym systemie kszta∏towania przyrostu prze-
ci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców oraz
o zmianie niektórych ustaw lub wykona∏ ugody,
o których mowa w art. 17 ust. 1, w zakresie okre-
Êlonym w art. 17 ust. 2 pkt 1.

3. Warunek o nieposiadaniu zaleg∏oÊci z tytu∏u zo-
bowiàzaƒ publicznoprawnych uznaje si´ za spe∏niony,
je˝eli zobowiàzania te wraz z odsetkami za zw∏ok´, nie-
obj´te post´powaniem restrukturyzacyjnym, zostanà
przed dniem wydania decyzji o zakoƒczeniu restruktu-
ryzacji roz∏o˝one na raty albo terminy ich zap∏aty zo-
stanà odroczone na zasadach okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach dotyczàcych tych zobowiàzaƒ.

4. Przychody z tytu∏u umorzenia zobowiàzaƒ pu-
blicznoprawnych nie stanowià przychodu w rozumie-
niu przepisów o podatku dochodowym od osób praw-
nych, z wyjàtkiem zobowiàzaƒ zaliczonych do kosztów
uzyskania przychodów.

Art. 7. 1. Zobowiàzania zak∏adu z tytu∏u sk∏adek na
ubezpieczenie emerytalne, sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne w cz´Êci finansowanej przez ubezpieczone-
go oraz sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne wraz
z odsetkami za zw∏ok´ podlegajà sp∏acie w ratach,
w okresie do 24 miesi´cy od dnia wydania przez organ
restrukturyzacyjny, o którym mowa w art. 19, decyzji
o warunkach restrukturyzacji.

2. Koszty egzekucyjne dotyczàce zobowiàzaƒ,
o których mowa w ust. 1, podlegajà sp∏acie w ratach,
w okresie do 24 miesi´cy od dnia wydania przez organ
restrukturyzacyjny, o którym mowa w art. 19, decyzji
o warunkach restrukturyzacji.

Art. 8. 1. Restrukturyzacji finansowej podlegajà
równie˝:

1) zobowiàzania z tytu∏ów wymienionych w art. 6
ust. 1 i art. 7, w stosunku do których do dnia
31 grudnia 2004 r. zosta∏y wydane decyzje rozk∏a-
dajàce ich sp∏at´ na raty lub odraczajàce termin
ich p∏atnoÊci, albo gdy zobowiàzania te stanowià
nale˝noÊci sporne;

2) op∏aty prolongacyjne ustalone w zwiàzku z decy-
zjami, o których mowa w pkt 1;

3) koszty egzekucyjne dotyczàce zobowiàzaƒ z tytu-
∏ów wymienionych w art. 6 ust. 1.

2. Restrukturyzacji finansowej nie podlegajà zobo-
wiàzania zak∏adów z tytu∏u:

1) zaleg∏oÊci podatkowych i celnych okreÊlonych
w decyzji w∏aÊciwego organu podatkowego, orga-
nu celnego lub organu kontroli skarbowej,

2) sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne i sk∏adek na
Fundusz Pracy,

3) wp∏at do Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych,

4) op∏at i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich,
powiatowych i gminnych funduszy ochrony Êro-
dowiska i gospodarki wodnej,

5) op∏at za u˝ytkowanie wieczyste gruntów Skarbu
Paƒstwa

— okreÊlone w wyniku post´powania kontrolnego,
je˝eli zaleg∏oÊci te okreÊlone zosta∏y w zwiàzku z do-
konywaniem czynnoÊci prawnych majàcych na celu
obejÊcie przepisów podatkowych, o nale˝noÊciach
celnych, o ubezpieczeniach spo∏ecznych lub przepi-
sów dotyczàcych wymiaru i poboru tych nale˝noÊci.

Art. 9. 1. Przepisy dotyczàce umorzenia zobowià-
zaƒ publicznoprawnych stosuje si´ odpowiednio do
nale˝noÊci z tytu∏u zobowiàzaƒ podatkowych stano-
wiàcych dochody bud˝etów jednostek samorzàdu te-
rytorialnego oraz zobowiàzaƒ publicznoprawnych,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, w cz´Êci doty-
czàcej przychodów wojewódzkich, powiatowych
i gminnych funduszy ochrony Êrodowiska i gospodar-
ki wodnej, je˝eli organ stanowiàcy w∏aÊciwej jednost-
ki samorzàdu terytorialnego podejmie uchwa∏´ o re-
strukturyzacji tych nale˝noÊci. 

2. Umorzenie nale˝noÊci jednostek samorzàdu tery-
torialnego z tytu∏u zobowiàzaƒ, o których mowa w ust. 1,
nie uprawnia tych jednostek do rekompensaty ubytku
ich dochodów z tego tytu∏u przez bud˝et paƒstwa.

Art. 10. 1. Restrukturyzacja finansowa zobowiàzaƒ
cywilnoprawnych polega na zawarciu przez zak∏ad
ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytel-
noÊci cywilnoprawnych wymienionymi w spisie,
o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 5.

2. Do ugody restrukturyzacyjnej nie stosuje si´
przepisów dzia∏u II rozdzia∏u 8 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r. — Kodeks post´powania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.7)).

Art. 11. Restrukturyzacja finansowa zobowiàzaƒ
cywilnoprawnych obejmuje kwot´ g∏ównà wraz z od-
setkami naliczonymi do dnia zawarcia ugody restruk-
turyzacyjnej.

Art. 12. 1. Ugoda restrukturyzacyjna jest zawarta,
je˝eli opowie si´ za nià ponad 50 % wierzycieli wierzy-
telnoÊci cywilnoprawnych majàcych ∏àcznie ponad 2/3
ogólnej sumy wierzytelnoÊci przys∏ugujàcych wierzy-
cielom wymienionym w spisie, o którym mowa
w art. 21 ust. 2 pkt 5.

2. Ugoda restrukturyzacyjna wià˝e wszystkich wie-
rzycieli wierzytelnoÊci cywilnoprawnych wymienio-
nych w spisie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 5.
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———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.
Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682.



3. Warunki ugody restrukturyzacyjnej mogà byç
zró˝nicowane w zakresie okreÊlonym w tej ugodzie
w stosunku do danej grupy wierzycieli, z zachowa-
niem zasady równoprawnego traktowania uczestni-
ków tej ugody.

Art. 13. 1. Przedmiotem ugody restrukturyzacyjnej
mo˝e byç restrukturyzacja zobowiàzaƒ cywilnopraw-
nych polegajàca na:

1) umorzeniu tych zobowiàzaƒ w ca∏oÊci albo w cz´Êci;

2) roz∏o˝eniu sp∏aty tych zobowiàzaƒ na raty;

3) odroczeniu terminu sp∏aty tych zobowiàzaƒ;

4) przej´ciu cz´Êci lub ca∏oÊci zobowiàzaƒ zak∏adu
przez podmiot, który utworzy∏ zak∏ad, a w przy-
padku zak∏adów, dla których podmiotem, który
utworzy∏ zak∏ad, jest paƒstwowa uczelnia medycz-
na lub paƒstwowa uczelnia prowadzàca dzia∏al-
noÊç dydaktycznà i badawczà w dziedzinie nauk
medycznych, tak˝e przez ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia;

5) zamianie tych zobowiàzaƒ na obligacje, o których
mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1.

2. WierzytelnoÊci wierzyciela cywilnoprawnego
podlegajà sp∏acie w ca∏oÊci, je˝eli ich suma w dniu
31 grudnia 2004 r. nie przekracza∏a kwoty 2 000 z∏.

Art. 14. 1. Ugod´ restrukturyzacyjnà zawiera si´
w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

2. Ugoda restrukturyzacyjna mo˝e byç wypowie-
dziana w czasie post´powania restrukturyzacyjnego
tylko z wa˝nych powodów le˝àcych po stronie zak∏a-
du, w szczególnoÊci w przypadku naruszenia przez za-
k∏ad przepisów ustawy lub postanowieƒ ugody re-
strukturyzacyjnej, je˝eli wypowie jà ponad 50 % wie-
rzycieli wierzytelnoÊci cywilnoprawnych majàcych
∏àcznie ponad 50 % ogólnej sumy wierzytelnoÊci ob-
j´tych ugodà.

3. W przypadku wypowiedzenia ugody restruktu-
ryzacyjnej organ restrukturyzacyjny umarza post´po-
wanie restrukturyzacyjne; przepisy art. 29 i 30 stosuje
si´ odpowiednio.

4. Ugoda restrukturyzacyjna nie mo˝e byç wypo-
wiedziana przez wierzycieli wierzytelnoÊci cywilno-
prawnych, którzy otrzymali obligacje, o których mowa
w art. 34 ust. 1 pkt 1, w zamian za posiadane wobec
zak∏adu wierzytelnoÊci.

Art. 15. 1. Wierzyciel wierzytelnoÊci cywilnopraw-
nej wymieniony w spisie, o którym mowa w art. 21
ust. 2 pkt 5, mo˝e, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
ugody, zg∏osiç do sàdu wniosek o uchylenie ugody
w ca∏oÊci lub w cz´Êci w przypadku:

1) naruszenia przepisów art. 12 lub 13;

2) gdy postanowienia ugody sà oczywiÊcie krzyw-
dzàce wierzyciela, który zaskar˝y∏ ugod´.

2. Wniosek wnosi si´ do sàdu rejonowego — sàdu
gospodarczego za poÊrednictwem organu restruktury-
zacyjnego.

3. Wniosek wniesiony po up∏ywie terminu, o któ-
rym mowa w ust. 1, pozostawia si´ bez rozpoznania.

4. Sàd wyznacza rozpraw´ w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku.

5. W razie uwzgl´dnienia wniosku sàd uchyla ugo-
d´ w ca∏oÊci lub w cz´Êci i sporzàdza uzasadnienie
z urz´du.

6. Od postanowienia sàdu drugiej instancji kasacja
nie przys∏uguje. 

7. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1—6 do
post´powania w sprawach o uchylenie ugody restruk-
turyzacyjnej stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powa-
nia cywilnego o post´powaniu nieprocesowym.

Art. 16. Zak∏ad jest obowiàzany w przypadku uchy-
lenia ugody:

1) w ca∏oÊci — zawrzeç niezw∏ocznie ponownie ugod´;

2) w cz´Êci — zmodyfikowaç ugod´, uwzgl´dniajàc
postanowienie sàdu.

Art. 17. 1. Restrukturyzacja indywidualnych rosz-
czeƒ pracowników zak∏adu wynikajàcych z art. 4a usta-
wy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie
kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ
u przedsi´biorców oraz o zmianie niektórych ustaw 
polega na zawarciu przez zak∏ad ugody z pracowni-
kiem.

2. Przedmiotem ugody, o której mowa w ust. 1,
mo˝e byç:

1) roz∏o˝enie zobowiàzaƒ zak∏adu wobec pracownika
na raty wraz z okreÊleniem harmonogramu ich
sp∏aty;

2) odstàpienie od naliczania odsetek od zobowiàzaƒ,
o których mowa w pkt 1.

3. W przypadku gdy indywidualne roszczenia pra-
cowników wynikajàce z art. 4a ustawy z dnia 16 grud-
nia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta∏towania
przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´bior-
ców oraz o zmianie niektórych ustaw podlegajà sp∏a-
cie, sp∏aty tej dokonuje si´ do dnia wydania decyzji
o zakoƒczeniu restrukturyzacji.

4. Przepisów art. 12, 13, 14 ust. 2—4, art. 15 i 16 nie
stosuje si´ do ugód zawartych przez zak∏ad z pracow-
nikami.

Rozdzia∏ 3

Post´powanie restrukturyzacyjne

Art. 18. 1. Do post´powania restrukturyzacyjnego
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks post´powania administracyjnego, je˝eli usta-
wa nie stanowi inaczej.
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2. Do restrukturyzacji finansowej zobowiàzaƒ pu-
blicznoprawnych stosuje si´ odpowiednio przepisy:

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w zakresie
nale˝noÊci wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1;

2) dotyczàce wymiaru i poboru nale˝noÊci wymie-
nionych w art. 6 ust. 1 pkt 2—7 i art. 7, chyba ˝e
ustawa stanowi inaczej.

Art. 19. 1. Post´powanie restrukturyzacyjne pro-
wadzi organ restrukturyzacyjny okreÊlony w ust. 2.

2. Organem restrukturyzacyjnym jest dla zak∏adu
utworzonego przez:

1) jednostk´ samorzàdu terytorialnego — wojewo-
da;

2) podmiot inny ni˝ wymieniony w pkt 1 — minister
w∏aÊciwy do spraw zdrowia.

Art. 20. 1. Organ restrukturyzacyjny wszczyna po-
st´powanie restrukturyzacyjne na wniosek zak∏adu al-
bo podmiotu, który utworzy∏ zak∏ad, z∏o˝ony w termi-
nie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. W przypadku gdy wniosek o wszcz´cie post´po-
wania restrukturyzacyjnego sk∏ada podmiot, który
utworzy∏ zak∏ad, podmiot ten zawiadamia o tym nie-
zw∏ocznie kierownika zak∏adu.

3. W przypadku gdy wniosek nie spe∏nia wymo-
gów, o których mowa w art. 21, organ restrukturyza-
cyjny wzywa zak∏ad do jego uzupe∏nienia w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem
odrzucenia wniosku.

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

5. Wszcz´cie post´powania restrukturyzacyjnego
nast´puje w formie postanowienia. 

6. Organ restrukturyzacyjny wydaje postanowie-
nie, o którym mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania kompletnego wniosku.

7. Organ restrukturyzacyjny przekazuje postano-
wienie, o którym mowa w ust. 5, do wiadomoÊci orga-
nom prowadzàcym post´powania restrukturyzacyjne
na podstawie ustaw, o których mowa w art. 5 ust. 3.

8. Organ restrukturyzacyjny odmawia, w drodze
decyzji wydanej niezw∏ocznie, wszcz´cia post´powa-
nia restrukturyzacyjnego, je˝eli brak jest pozytywnej
opinii podmiotu, który utworzy∏ zak∏ad, z zastrze˝e-
niem art. 22 ust. 3.

Art. 21. 1. Wniosek zak∏adu albo podmiotu, który
utworzy∏ zak∏ad, o wszcz´cie post´powania restruktu-
ryzacyjnego zawiera:

1) nazw´ zak∏adu, jego siedzib´ i adres;

2) okolicznoÊci, które uzasadniajà z∏o˝enie wniosku
oraz ich uprawdopodobnienie;

3) liczb´ osób, wed∏ug stanu na dzieƒ 1 stycznia
2001 r., na dzieƒ z∏o˝enia wniosku oraz na dzieƒ
31 grudnia 2004 r.:

a) zatrudnionych w zak∏adzie,

b) do których ma zastosowanie art. 4a ustawy
z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym sys-
temie kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wy-
nagrodzeƒ u przedsi´biorców oraz o zmianie
niektórych ustaw.

2. Do wniosku o wszcz´cie post´powania restruk-
turyzacyjnego nale˝y do∏àczyç:

1) sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów
o rachunkowoÊci za poszczególne lata obrotowe,
poczàwszy od 1999 r. do 2004 r.; 

2) sprawozdania z dzia∏alnoÊci zak∏adu za poszczegól-
ne lata obrotowe, poczàwszy od 1999 r. do 2004 r.;

3) spis d∏u˝ników z podaniem wysokoÊci zobowià-
zaƒ ka˝dego z nich wobec zak∏adu, w podziale na
kwot´ wierzytelnoÊci g∏ównej i odsetki, wed∏ug
stanu bie˝àcego oraz na dzieƒ 31 grudnia 2004 r.,
a tak˝e list´ zabezpieczeƒ tych wierzytelnoÊci;

4) spis wierzycieli wierzytelnoÊci publicznoprawnych
ze wskazaniem kwot zaleg∏oÊci i odsetek, wed∏ug
stanu bie˝àcego oraz na dzieƒ 31 grudnia 2004 r.,
a tak˝e list´ zabezpieczeƒ tych wierzytelnoÊci;

5) spis wierzycieli wierzytelnoÊci cywilnoprawnych
z podaniem wysokoÊci wierzytelnoÊci ka˝dego
z nich w podziale na kwot´ wierzytelnoÊci g∏ównej
i odsetki, wed∏ug stanu bie˝àcego oraz na dzieƒ
31 grudnia 2004 r., a tak˝e list´ zabezpieczeƒ tych
wierzytelnoÊci;

6) wykaz zobowiàzaƒ pozabilansowych z podaniem
wysokoÊci ka˝dego z nich wed∏ug stanu bie˝àcego
oraz na dzieƒ 31 grudnia 2004 r.;

7) kopie tytu∏ów egzekucyjnych lub wykonawczych
wystawionych wobec zak∏adu;

8) informacj´ o stanie realizacji zobowiàzaƒ z tytu∏u
roszczeƒ pracowników wynikajàcych z art. 4a usta-
wy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym sys-
temie kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wyna-
grodzeƒ u przedsi´biorców oraz o zmianie niektó-
rych ustaw;

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

10) projekt programu restrukturyzacyjnego pozytyw-
nie zaopiniowany przez podmiot, który utworzy∏
zak∏ad, z zastrze˝eniem art. 22 ust. 3;

11) opini´ podmiotu, który utworzy∏ zak∏ad, o której
mowa w pkt 10;
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12) projekt ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami
wierzytelnoÊci cywilnoprawnych;

13) projekty ugód dotyczàcych indywidualnych rosz-
czeƒ pracowników wynikajàcych z art. 4a ustawy
z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym syste-
mie kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wyna-
grodzeƒ u przedsi´biorców oraz o zmianie niektó-
rych ustaw;

14) wykaz toczàcych si´ post´powaƒ sàdowych i admi-
nistracyjnych oraz post´powaƒ restrukturyzacyjnych
prowadzonych na podstawie odr´bnych ustaw.

Art. 22. 1. Projekt programu restrukturyzacyjnego,
o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 10, zwany dalej
„projektem programu”, zawiera:

1) szczegó∏owy opis sytuacji ekonomicznej zak∏adu;

2) analiz´ przyczyn wystàpienia trudnej sytuacji eko-
nomicznej zak∏adu;

3) wskazanie zamierzonych dzia∏aƒ zak∏adu majà-
cych na celu napraw´ sytuacji ekonomicznej,
w tym dzia∏aƒ w zakresie restrukturyzacji finanso-
wej oraz umo˝liwiajàcych terminowe regulowanie
zobowiàzaƒ publicznoprawnych i obs∏ug´ zad∏u-
˝enia, a tak˝e proponowane zmiany organizacyjne
w zak∏adzie;

4) okreÊlenie sytuacji ekonomicznej zak∏adu mo˝li-
wej do osiàgni´cia po zakoƒczeniu post´powania
restrukturyzacyjnego;

5) okreÊlenie êróde∏ finansowania dzia∏aƒ, o których
mowa w pkt 3, z uwzgl´dnieniem pomocy publicz-
nej niezb´dnej do przeprowadzenia post´powania
restrukturyzacyjnego, o którà zak∏ad zamierza si´
ubiegaç, z podaniem jej wielkoÊci, êróde∏, formy,
terminu i podstawy prawnej.

2. Zak∏ad przekazuje projekt programu do zaopi-
niowania podmiotowi, o którym mowa w art. 3 pkt 1.

3. Podmiot, który utworzy∏ zak∏ad, wydaje opini´
w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu progra-
mu; opinia nie jest wymagana, je˝eli organem restruk-
turyzacyjnym jest podmiot, który utworzy∏ zak∏ad.

4. Zak∏ad przekazuje projekt programu do zaopi-
niowania zak∏adowej organizacji zwiàzkowej.

5. Wydanie opinii, o której mowa w ust. 4, nast´-
puje w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu.
Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu programu.

6. Je˝eli w danym zak∏adzie nie dzia∏a zak∏adowa
organizacja zwiàzkowa, uprawnienia tej organizacji
w zakresie wynikajàcym z ust. 4 i 5 przys∏ugujà przed-
stawicielom pracowników wy∏onionym w trybie przy-
j´tym w danym zak∏adzie.

Art. 23. 1. Organ restrukturyzacyjny — w przypad-
ku zak∏adu, dla którego podmiotem, który go utworzy∏,

jest minister, centralny organ administracji rzàdowej
albo wojewoda — niezw∏ocznie przekazuje projekt
programu do zaopiniowania ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw Skarbu Paƒstwa.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa jest
obowiàzany przed∏o˝yç organowi restrukturyzacyjne-
mu opini´, w terminie 21 dni od dnia otrzymania pro-
jektu programu. Nieprzed∏o˝enie opinii w tym terminie
jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.

3. W przypadku gdy projekt programu przewiduje
emisj´ obligacji lub udzielenie por´czenia przez Bank
Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”, sp∏aty
odsetek od obligacji, organ restrukturyzacyjny przeka-
zuje projekt programu do zaopiniowania BGK. 

4. BGK wydaje opini´ w terminie 30 dni od dnia
otrzymania projektu programu na podstawie:

1) dokumentów wymienionych w art. 21, przekaza-
nych przez organ restrukturyzacyjny;

2) opinii, o której mowa w ust. 2, przekazanej nie-
zw∏ocznie po jej otrzymaniu przez organ restruktu-
ryzacyjny albo informacji organu restrukturyzacyj-
nego o uzgodnieniu projektu programu w trybie
okreÊlonym w ust. 2.

5. BGK przed wydaniem opinii, o której mowa
w ust. 4, mo˝e zasi´gnàç opinii Narodowego Fundu-
szu Zdrowia w zakresie mo˝liwoÊci osiàgni´cia przez
zak∏ad sytuacji ekonomicznej okreÊlonej w progno-
zach finansowych, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 4. 

6. Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia opini´,
o której mowa w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu programu. Nieprzed∏o˝enie opinii
w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii
pozytywnej.

7. Przepisy ust. 1 nie naruszajà uprawnieƒ Prezesa
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika-
jàcych z przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy pu-
blicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).

Art. 24. 1. Od dnia wszcz´cia post´powania re-
strukturyzacyjnego do dnia wydania decyzji o umorze-
niu albo o zakoƒczeniu post´powania restrukturyza-
cyjnego wstrzymuje si´ wykonanie decyzji, wydanych
na podstawie odr´bnych przepisów, podj´tych przed
dniem wszcz´cia post´powania restrukturyzacyjnego
w zakresie nale˝noÊci obj´tych tym post´powaniem.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, wszcz´te po-
st´powania egzekucyjne, w zakresie nale˝noÊci obj´-
tych post´powaniem restrukturyzacyjnym, podlegajà
zawieszeniu, z wyjàtkiem post´powaƒ egzekucyjnych
prowadzonych w celu zaspokojenia indywidualnych
roszczeƒ pracowników wynikajàcych z art. 4a ustawy
z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie
kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ
u przedsi´biorców oraz o zmianie niektórych ustaw.
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Art. 25. 1. W terminie do 3 miesi´cy od dnia wyda-
nia postanowienia o wszcz´ciu post´powania restruk-
turyzacyjnego zak∏ad:

1) uzgadnia projekt programu z wierzycielami wie-
rzytelnoÊci publicznoprawnych;

2) zawiera ugod´ restrukturyzacyjnà z wierzycielami
wierzytelnoÊci cywilnoprawnych;

3) zawiera ugody dotyczàce indywidualnych rosz-
czeƒ pracowników wynikajàcych z art. 4a ustawy
z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym syste-
mie kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wyna-
grodzeƒ u przedsi´biorców oraz o zmianie niektó-
rych ustaw.

2. Zawarcie ugody restrukturyzacyjnej z wierzycie-
lami wierzytelnoÊci cywilnoprawnych w zakresie okre-
Êlonym w art. 13 ust. 1 pkt 4 wymaga zgody odpo-
wiednio podmiotu, który utworzy∏ zak∏ad, albo mini-
stra w∏aÊciwego do spraw zdrowia, w terminie okre-
Êlonym w ust. 1.

Art. 26. 1. Zak∏ad przekazuje organowi restruktury-
zacyjnemu w terminie 7 dni od up∏ywu terminu, o któ-
rym mowa w art. 25 ust. 1:

1) kopi´ ugody restrukturyzacyjnej, o której mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 2;

2) informacj´ o zawartych ugodach dotyczàcych in-
dywidualnych roszczeƒ pracowników wynikajà-
cych z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r.
o negocjacyjnym systemie kszta∏towania przyro-
stu przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców
oraz o zmianie niektórych ustaw;

3) informacj´ o wynikach uzgodnieƒ z wierzycielami
wierzytelnoÊci publicznoprawnych.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, okre-
Êla si´:

1) liczb´ osób, z którymi zawarto ugody;

2) liczb´ osób, z którymi nie zawarto ugód;

3) wysokoÊç roszczeƒ obj´tych ugodami;

4) harmonogram sp∏at, w przypadku roz∏o˝enia sp∏a-
ty zobowiàzaƒ na raty.

Art. 27. 1. Organ restrukturyzacyjny wydaje, w ter-
minie do 4 miesi´cy od dnia wydania postanowienia
o wszcz´ciu post´powania restrukturyzacyjnego, de-
cyzj´ o warunkach restrukturyzacji, je˝eli:

1) zosta∏y spe∏nione warunki, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) wydane zosta∏y pozytywne opinie w trybie okre-
Êlonym w art. 23, z zastrze˝eniem, ˝e negatywna
opinia BGK odnoÊnie do emisji obligacji nie sta-
nowi przeszkody do wydania decyzji, je˝eli zak∏ad
wskaza∏ inne êród∏a pozyskania Êrodków finanso-
wych na realizacj´ programu;

3) z analizy wniosku oraz do∏àczonych do niego do-
kumentów i danych, a tak˝e przed∏o˝onych opinii
wynika, ˝e zamierzone dzia∏ania zak∏adu prowa-
dziç b´dà do jego efektywnego funkcjonowania
w przysz∏oÊci.

2. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, ulega za-
wieszeniu do dnia wydania ostatecznego orzeczenia
w post´powaniu, o którym mowa w art. 15.

3. Decyzja o warunkach restrukturyzacji zawiera
w szczególnoÊci:

1) nazw´ zak∏adu, jego siedzib´ i adres; 

2) zatwierdzenie projektu programu;

3) warunki restrukturyzacji;

4) termin zakoƒczenia post´powania restrukturyza-
cyjnego.

4. Organ restrukturyzacyjny, w terminie 4 miesi´cy
od dnia wydania postanowienia o wszcz´ciu post´po-
wania restrukturyzacyjnego, w drodze decyzji, umarza
post´powanie restrukturyzacyjne w przypadku nie-
spe∏nienia warunków, o których mowa w ust. 1.

5. Z dniem wydania decyzji, o której mowa w ust. 1,
projekt programu staje si´ programem restrukturyza-
cyjnym, zwanym dalej „programem”.

Art. 28. 1. Organ restrukturyzacyjny wydaje decy-
zj´ o zakoƒczeniu post´powania restrukturyzacyjnego,
je˝eli zosta∏y spe∏nione warunki okreÊlone w art. 6
ust. 2 i zak∏ad przed∏o˝y∏:

1) zaÊwiadczenia o nieposiadaniu zaleg∏oÊci publicz-
noprawnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2;

2) oÊwiadczenie zak∏adu o spe∏nieniu warunków,
o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 i 4;

3) zaÊwiadczenie o nieposiadaniu zaleg∏oÊci z tytu-
∏ów, o których mowa w art. 7.

2. Organ restrukturyzacyjny wydaje decyzj´, o któ-
rej mowa w ust. 1, w terminie do 24 miesi´cy od dnia
wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji.

3. Organ restrukturyzacyjny niezw∏ocznie przeka-
zuje decyzj´ o zakoƒczeniu post´powania restruktury-
zacyjnego organom b´dàcym wierzycielami nale˝no-
Êci publicznoprawnych; decyzja ta stanowi podstaw´
dla tych organów do wydania decyzji o umorzeniu
tych nale˝noÊci.

Art. 29. 1. Organ restrukturyzacyjny, w drodze de-
cyzji, umarza post´powanie restrukturyzacyjne, je˝eli
warunki okreÊlone w decyzji o warunkach restruktury-
zacji nie zosta∏y spe∏nione w terminie 24 miesi´cy od
dnia wydania tej decyzji; organ restrukturyzacyjny nie-
zw∏ocznie przekazuje decyzj´ o umorzeniu post´po-
wania restrukturyzacyjnego organom b´dàcym wie-
rzycielami nale˝noÊci publicznoprawnych.

2. Z dniem umorzenia post´powania, o którym
mowa w ust. 1, zobowiàzania publicznoprawne prze-
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widziane do umorzenia stajà si´ wymagalne, decyzje
wstrzymane w trybie art. 24 ust. 1 podlegajà wykona-
niu oraz podejmuje si´ post´powania zawieszone
w trybie art. 24 ust. 2.

3. Z dniem umorzenia post´powania restruktury-
zacyjnego ugoda restrukturyzacyjna przestaje wiàzaç
zak∏ad oraz wierzycieli wierzytelnoÊci cywilnopraw-
nych wymienionych w spisie, o którym mowa
w art. 21 ust. 2 pkt 5, chyba ˝e w terminie 14 dni od
dnia wydania decyzji o umorzeniu post´powania re-
strukturyzacyjnego opowie si´ za nià ponad 50 % wie-
rzycieli wierzytelnoÊci cywilnoprawnych majàcych
∏àcznie ponad 2/3 ogólnej sumy wierzytelnoÊci przy-
s∏ugujàcych wierzycielom wymienionym w spisie,
o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 5.

4. Po bezskutecznym up∏ywie terminu, o którym
mowa w ust. 3, wierzyciele wierzytelnoÊci cywilno-
prawnych wymienionych w spisie, o którym mowa
w art. 21 ust. 2 pkt 5, dochodzà swych roszczeƒ w ich
pierwotnej wysokoÊci; odsetki nalicza si´ do dnia wy-
dania prawomocnej decyzji o umorzeniu post´powa-
nia restrukturyzacyjnego. 

5. Wyp∏acone na podstawie ugody restrukturyza-
cyjnej sumy zalicza si´ na poczet dochodzonych wie-
rzytelnoÊci cywilnoprawnych.

Art. 30. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 29,
organ restrukturyzacyjny wyst´puje do podmiotu, któ-
ry utworzy∏ zak∏ad, z wnioskiem o likwidacj´ zak∏adu.

2. TreÊç wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie jest
wià˝àca dla podmiotu, który utworzy∏ zak∏ad; w takim
przypadku podmiot ten rozstrzyga w sprawie dalszego
funkcjonowania zak∏adu.

3. Wniosek o likwidacj´ zak∏adu nie jest wymaga-
ny, je˝eli organem restrukturyzacyjnym jest podmiot,
który utworzy∏ zak∏ad.

Art. 31. 1. Wojewoda sk∏ada ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw zdrowia informacje:

1) dotyczàce liczby wydanych postanowieƒ o wszcz´-
ciu post´powaƒ restrukturyzacyjnych — w termi-
nie 30 dni od up∏ywu terminu, o którym mowa
w art. 20 ust. 1;

2) o wydanych decyzjach o warunkach restrukturyza-
cji — w terminie 7 dni od dnia wydania takiej de-
cyzji;

3) o wydanych decyzjach o umorzeniu post´powaƒ
restrukturyzacyjnych oraz przyczynach ich wyda-
nia — w terminie 7 dni od dnia wydania takiej de-
cyzji;

4) o wydanych decyzjach o zakoƒczeniu post´powa-
nia restrukturyzacyjnego — w terminie 7 dni od
dnia wydania takiej decyzji.

2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, do∏àcza
si´ sprawozdanie z przebiegu post´powania restruktu-
ryzacyjnego.

Art. 32. Rada Ministrów przedk∏ada Sejmowi, nie
rzadziej ni˝ raz na 6 miesi´cy, informacj´ z przebiegu
restrukturyzacji do chwili jej zakoƒczenia.

Art. 33. Organ restrukturyzacyjny, co najmniej raz
na 6 miesi´cy, og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” list´ zak∏a-
dów, w stosunku do których wyda∏ decyzj´ o zakoƒ-
czeniu post´powania restrukturyzacyjnego.

Rozdzia∏ 4

Zasady udzielania pomocy publicznej zak∏adom

Art. 34. 1. W celu uzyskania Êrodków finansowych
na restrukturyzacj´ finansowà zak∏ad mo˝e:

1) emitowaç obligacje; 

2) zaciàgnàç po˝yczk´; 

3) zaciàgaç kredyty bankowe; 

4) wyst´powaç do jednostki samorzàdu terytorialne-
go o udzielenie por´czenia sp∏aty nale˝noÊci g∏ów-
nej od wyemitowanych przez ten zak∏ad obligacji;

5) wyst´powaç do BGK o udzielenie por´czenia za-
p∏aty odsetek od obligacji ze Êrodków Krajowego
Funduszu Por´czeƒ Kredytowych. 

2. Skarb Paƒstwa reprezentowany przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych udziela
BGK por´czenia zap∏aty odsetek od obligacji obj´tych
por´czeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.

3. Do por´czeƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 5 oraz
ust. 2, stosuje si´ odpowiednio art. 42c—42e ustawy
z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby
prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z póên. zm.8)).

4. Jednostka samorzàdu terytorialnego mo˝e
udzieliç zak∏adowi por´czenia sp∏aty nale˝noÊci g∏ów-
nej od obligacji.

Art. 35. 1. Skarb Paƒstwa udziela zak∏adowi po-
˝yczki, je˝eli zak∏ad ten, w dniu z∏o˝enia wniosku o po-
˝yczk´, spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) uzyska∏ postanowienie o wszcz´ciu post´powania
restrukturyzacyjnego;

2) posiada projekt programu restrukturyzacyjnego
pozytywnie zaopiniowany w trybie okreÊlonym
w art. 23 ust. 1 i 2;

3) ustanowi∏ zabezpieczenia na rzecz Skarbu Paƒ-
stwa na wypadek roszczeƒ wynikajàcych z niewy-
pe∏nienia warunków umowy o po˝yczk´ w postaci
zabezpieczenia rzeczowego na majàtku w∏asnym,
weksla in blanco lub zabezpieczenia udzielonego
przez inny podmiot;
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4) z∏o˝y∏ pisemne oÊwiadczenie o wysokoÊci prze-
ci´tnego rocznego zatrudnienia w zak∏adzie w la-
tach 2001 i 2002.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy podmiotów, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2.

3. ¸àczna kwota po˝yczek z bud˝etu paƒstwa jest
ustalana w ustawie bud˝etowej i nie mo˝e przekroczyç
kwoty 2,2 mld z∏.

4. Po˝yczka jest udzielana:

1) na wniosek zak∏adu z∏o˝ony w terminie do miesià-
ca od dnia wydania postanowienia o wszcz´ciu
post´powania restrukturyzacyjnego;

2) w kwocie nie wy˝szej ni˝ suma nale˝noÊci g∏ów-
nych z tytu∏u zobowiàzaƒ, które zak∏ad posiada∏
lub posiada wobec pracowników, wynikajàcych
z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o nego-
cjacyjnym systemie kszta∏towania przyrostu prze-
ci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców oraz
o zmianie niektórych ustaw;

3) wy∏àcznie na zaspokojenie nast´pujàcych zobo-
wiàzaƒ:

a) w pierwszej kolejnoÊci — zaspokojenie nale˝-
noÊci g∏ównych z tytu∏u roszczeƒ pracowników
wynikajàcych z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia
1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta∏towa-
nia przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ
u przedsi´biorców oraz o zmianie niektórych
ustaw,

b) sp∏at´ nale˝noÊci z tytu∏u zobowiàzaƒ publicz-
noprawnych, o których mowa w art. 7, z wy∏à-
czeniem odsetek za zw∏ok´ oraz kwot, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7,

c) sp∏at´ nale˝noÊci z tytu∏u zobowiàzaƒ cywilno-
prawnych obj´tych ugodà restrukturyzacyjnà
w zakresie okreÊlonym w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3,
z wy∏àczeniem odsetek za zw∏ok´ oraz kwot,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7,

d) pokrycie kosztów op∏aty prowizyjnej za podej-
mowane przez BGK czynnoÊci, o których mowa
w art. 36 ust. 1.

5. Przez nale˝noÊç g∏ównà, o której mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 lit. a oraz ust. 8 pkt 2, rozumie si´ nale˝noÊç
wyliczonà wed∏ug wzoru:

Kp = (Z2001 x 203 x 12) + (Z2002 x 313,24 x 12)

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Kp — kwot´ po˝yczki w z∏otych,

Z2001 — przeci´tne roczne zatrudnienie w zak∏a-
dzie w 2001 r.,

Z2002 — przeci´tne roczne zatrudnienie w zak∏a-
dzie w 2002 r.,

203 — przyrost przeci´tnego miesi´cznego wy-
nagrodzenia w kwocie 203 z∏, o którym

mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia
16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym syste-
mie kszta∏towania przyrostu przeci´tnych
wynagrodzeƒ u przedsi´biorców oraz
o zmianie niektórych ustaw, w 2001 r.,

313,24 — przyrost przeci´tnego miesi´cznego wy-
nagrodzenia w kwocie stanowiàcej sum´
kwot 203 z∏ i 110,24 z∏, o którym mowa
w art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r.
o negocjacyjnym systemie kszta∏towania
przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ
u przedsi´biorców oraz o zmianie niektó-
rych ustaw, w 2002 r.,

12 — liczb´ miesi´cy w roku.

6. Skarb Paƒstwa zawiera z zak∏adem umow´ o po-
˝yczk´ w okresie miesiàca od dnia z∏o˝enia przez za-
k∏ad kompletnego wniosku o po˝yczk´. 

7. Po˝yczka mo˝e byç udzielona zak∏adowi tylko je-
den raz.

8. Ârodki z po˝yczki sà wyp∏acane zak∏adowi
w trzech ratach, przy czym:

1) pierwsza rata, której wysokoÊç wynosi 50 % kwo-
ty po˝yczki, jest wyp∏acana nie póêniej ni˝ w okre-
sie miesiàca od dnia podpisania umowy o po˝ycz-
k´;

2) druga rata, której wysokoÊç wynosi 25 % kwoty
po˝yczki, jest wyp∏acana nie póêniej ni˝ w okresie
3 miesi´cy od dnia podpisania umowy o po˝ycz-
k´, pod warunkiem ˝e zak∏ad przeznaczy∏ pierwszà
rat´ po˝yczki na zaspokojenie nale˝noÊci g∏ów-
nych z tytu∏u roszczeƒ pracowników, wynikajà-
cych z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r.
o negocjacyjnym systemie kszta∏towania przyro-
stu przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców
oraz o zmianie niektórych ustaw, albo udokumen-
towa∏, ˝e zaspokoi∏ roszczenia pracowników wyni-
kajàce z tej ustawy;

3) trzecia rata, której wysokoÊç wynosi 25 % kwoty
po˝yczki, jest wyp∏acana po uzyskaniu prawomoc-
nej decyzji o warunkach restrukturyzacji.

9. Nale˝noÊç g∏ówna z tytu∏u po˝yczki zostanie
sp∏acona nie póêniej ni˝ w okresie 10 lat od dnia pod-
pisania umowy o po˝yczk´.

10. Samodzielnemu publicznemu zak∏adowi opieki
zdrowotnej, w stosunku do którego wydano decyzj´
o zakoƒczeniu post´powania restrukturyzacyjnego,
który w okresie do 5 lat od dnia wydania decyzji o wa-
runkach restrukturyzacji sp∏aci 50 % nale˝noÊci g∏ów-
nej z tytu∏u po˝yczki, umarza si´ pozosta∏à cz´Êç po-
˝yczki.

11. Przedterminowa sp∏ata nale˝noÊci g∏ównej
z tytu∏u po˝yczki jest wolna od dodatkowych op∏at.

12. Odsetki od po˝yczki sà sp∏acane w okresach
miesi´cznych albo kwartalnych. 
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13. Po˝yczka jest oprocentowana w wysokoÊci 3 %
w stosunku rocznym. 

14. Umowa o po˝yczk´ okreÊla w szczególnoÊci:

1) terminy i warunki wyp∏at Êrodków z po˝yczki;

2) terminy i sposób sp∏aty nale˝noÊci g∏ównej z tytu-
∏u po˝yczki oraz terminy i sposób sp∏aty odsetek
od tej po˝yczki;

3) numery rachunków bankowych, na które zak∏ad
b´dzie dokonywa∏ sp∏at nale˝noÊci g∏ównej z tytu-
∏u po˝yczki i odsetek od tej po˝yczki oraz wynagro-
dzenia dla BGK za nadzorowanie wykonania umo-
wy o po˝yczk´;

4) rodzaje zabezpieczeƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 3.

15. Niesp∏acenie przez zak∏ad dwóch kolejnych rat
nale˝noÊci g∏ównej lub dwóch kolejnych rat odsetko-
wych lub wykorzystanie Êrodków z po˝yczki w sposób
niezgodny z ust. 4 pkt 3 mo˝e skutkowaç postawie-
niem umowy o po˝yczk´ w stan natychmiastowej wy-
magalnoÊci.

16. Ârodki pochodzàce z po˝yczki nie podlegajà eg-
zekucji.

Art. 36. 1. CzynnoÊci zwiàzane z udzieleniem po-
˝yczki podejmuje w imieniu Skarbu Paƒstwa BGK,
w tym w szczególnoÊci: 

1) przyjmuje wniosek zak∏adu o udzielenie po˝yczki
i dokonuje jego analizy pod wzgl´dem formalno-
prawnym;

2) podpisuje umow´ o po˝yczk´ z zak∏adem, który
spe∏nia ∏àcznie warunki okreÊlone w art. 35 ust. 1.

2. Op∏ata prowizyjna dla BGK za podejmowanie
czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, jest potràcana
z pierwszej raty po˝yczki.

3. BGK podejmuje tak˝e, w imieniu Skarbu Paƒ-
stwa, za wynagrodzeniem p∏atnym przez zak∏ad, czyn-
noÊci zwiàzane z nadzorowaniem wykonywania przez
zak∏ad umowy o po˝yczk´, w tym w szczególnoÊci: 

1) nadzoruje zgodnoÊç wykorzystania Êrodków z po-
˝yczki z art. 35 ust. 4 pkt 3;

2) stawia, za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych, po˝yczk´ w stan natychmia-
stowej wymagalnoÊci, w przypadku, o którym mo-
wa w art. 35 ust. 15;

3) dokonuje oceny spe∏nienia przez zak∏ad warun-
ków umorzenia, o którym mowa w art. 35 ust. 10,
i przekazuje jà do wiadomoÊci ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw finansów publicznych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wysokoÊç op∏aty prowizyjnej, o której mowa
w ust. 2, uwzgl´dniajàc poziom ustalonych dla

BGK prowizji i op∏at za rozpatrywanie wniosków
o kredyt, wniosków o udzielenie por´czenia lub
gwarancji oraz przyznanie kredytu lub udzielenie
por´czenia albo gwarancji ze Êrodków funduszy
utworzonych, powierzonych lub przekazanych
BGK na podstawie odr´bnych ustaw;

2) wysokoÊç wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 3, uwzgl´dniajàc poziom ustalonego dla
BGK wynagrodzenia z tytu∏u prowadzenia fundu-
szy utworzonych, powierzonych lub przekazanych
BGK na podstawie odr´bnych ustaw.

5. BGK podejmuje, w imieniu Skarbu Paƒstwa,
czynnoÊci zmierzajàce do odzyskania kwot niesp∏aco-
nej przez zak∏ad po˝yczki lub odsetek od tej po˝yczki,
za wynagrodzeniem.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, przy-
s∏uguje w wysokoÊci 3 % wyegzekwowanej kwoty;
nie mo˝e ono byç jednak ni˝sze od rzeczywistych
kosztów uzasadnionych dzia∏aƒ windykacyjnych. Wy-
nagrodzenie jest potràcane z wyegzekwowanej kwoty.

7. Przy podejmowaniu dzia∏aƒ, o których mowa
w ust. 5, BGK ma prawo, bez uzyskania pisemnego
oÊwiadczenia o poddaniu si´ egzekucji, wystawiç ban-
kowy tytu∏ egzekucyjny stosownie do art. 96—98 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên. zm.9)).

8. Szczegó∏owe warunki podejmowania przez BGK
czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, oraz sposobu
ustalania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5,
i zwrotu kosztów uzasadnionych dzia∏aƒ windykacyj-
nych, o których mowa w ust. 6, okreÊli umowa zawarta
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych.

Art. 37. 1. Emisja obligacji, o których mowa
w art. 34 ust. 1 pkt 1, mo˝e nastàpiç w terminie do
12 miesi´cy od dnia wydania decyzji o warunkach re-
strukturyzacji.

2. Organizacj´ i obs∏ug´ emisji obligacji prowadzi
BGK.

3. Koszty organizacji i obs∏ugi emisji obligacji po-
nosi emitent.

4. Do emisji obligacji nie stosuje si´ przepisów
art. 17 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz
niektóre osoby prawne oraz art. 24 ust. 3 i art. 29 usta-
wy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U.
z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824
oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2124).
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Art. 38. 1. Ârodki pochodzàce z emisji obligacji
mogà byç przeznaczone wy∏àcznie na:

1) w pierwszej kolejnoÊci — zaspokojenie roszczeƒ
pracowników wynikajàcych z art. 4a ustawy z dnia
16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie
kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wynagro-
dzeƒ u przedsi´biorców oraz o zmianie niektórych
ustaw;

2) sp∏at´ zobowiàzaƒ publicznoprawnych, o których
mowa w art. 7; 

3) sp∏at´ zobowiàzaƒ cywilnoprawnych obj´tych
ugodà restrukturyzacyjnà w zakresie okreÊlonym
w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3;

4) pokrycie kosztów emisji obligacji oraz pokrycie
kosztów op∏aty prowizyjnej, o której mowa
w art. 42c ust. 4 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o po-
r´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne, z wyjàtkiem
kosztów wykupu obligacji oraz p∏atnoÊci z tytu∏u
odsetek od obligacji.

2. Ârodki pochodzàce z emisji obligacji nie podle-
gajà egzekucji.

Art. 39. W przypadku gdy podmiot, który utworzy∏
zak∏ad, albo minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
przejmie zobowiàzania zak∏adu, na warunkach wska-
zanych w art. 13 ust. 1 pkt 4, do restrukturyzacji tych
zobowiàzaƒ stosuje si´ postanowienia niniejszego
rozdzia∏u.

Art. 40. 1. Zak∏ad, który w dniu z∏o˝enia wniosku,
o którym mowa w ust. 3, nie posiada zaleg∏oÊci
w sp∏acie zobowiàzaƒ znanych na dzieƒ 31 grudnia
2004 r. oraz nie podlega restrukturyzacji finansowej
w rozumieniu przepisów rozdzia∏u 2, mo˝e ubiegaç si´
o dotacj´ na wsparcie dzia∏aƒ polegajàcych na re-
strukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze or-
ganizacyjnej zak∏adu lub innych dzia∏aƒ majàcych na
celu popraw´ sytuacji ekonomicznej zak∏adu lub jako-
Êci Êwiadczeƒ zdrowotnych.

2. Dotacje sà udzielane ze Êrodków bud˝etu paƒ-
stwa w granicach kwot okreÊlonych w ustawie bud˝e-
towej.

3. Dotacji udziela minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia na wniosek zak∏adu.

4. Zak∏ad sk∏ada wniosek do ministra w∏aÊciwego
do spraw zdrowia za poÊrednictwem organu restruk-
turyzacyjnego wraz z opinià podmiotu, który utworzy∏
zak∏ad, w terminie 2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy; opinia nie jest wymagana, je˝eli organ re-
strukturyzacyjny jest podmiotem, który utworzy∏ za-
k∏ad.

5. Organ restrukturyzacyjny przekazuje wniosek,
o którym mowa w ust. 3, ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw zdrowia, wraz z ocenà propozycji wysokoÊci do-
tacji i jej przeznaczenia.

6. W przypadku gdy organem restrukturyzacyjnym
jest minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, zak∏ad sk∏a-
da wniosek, o którym mowa w ust. 3, do tego mini-
stra.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, okreÊlajàc
wysokoÊç dotacji dla zak∏adu, uwzgl´dnia wysokoÊç
nak∏adów, które poniós∏ zak∏ad podejmujàc dzia∏ania,
o których mowa w ust. 1, w latach 1999—2004 oraz
wysokoÊç nak∏adów planowanych do poniesienia
w 2005 r.

8. Przepisy ust. 1—7 nie naruszajà uprawnieƒ Pre-
zesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wynikajàcych z przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych po-
mocy publicznej.

Art. 41. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 40
ust. 3, zawiera:

1) nazw´ zak∏adu oraz jego siedzib´ i adres;

2) informacj´ o wysokoÊci nak∏adów poniesionych
w latach 1999—2004 i planowanych do poniesie-
nia w 2005 r. na dzia∏ania, o których mowa
w art. 40 ust. 1, z uwzgl´dnieniem art. 40 ust. 7;

3) propozycj´ wysokoÊci dotacji, opis jej przeznacze-
nia w ramach dzia∏aƒ, o których mowa w art. 40
ust. 1, wraz z zamierzonymi efektami ekonomicz-
nymi i organizacyjnymi oraz uzasadnieniem; 

4) liczb´ osób zatrudnionych w zak∏adzie;

5) liczb´ osób, do których stosuje si´ przepisy
art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocja-
cyjnym systemie kszta∏towania przyrostu przeci´t-
nych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców oraz
o zmianie niektórych ustaw.

2. Do wniosku, o którym mowa w art. 40 ust. 3, do-
∏àcza si´:

1) sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów
o rachunkowoÊci za lata obrotowe, poczàwszy od
1999 r. do 2004 r.;

2) sprawozdania z dzia∏alnoÊci zak∏adu za lata obro-
towe 2002—2004;

3) informacj´ o stanie realizacji zobowiàzaƒ z tytu∏u
roszczeƒ pracowników wynikajàcych z art. 4a usta-
wy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym sys-
temie kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wyna-
grodzeƒ u przedsi´biorców oraz o zmianie niektó-
rych ustaw;

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

5) oÊwiadczenie zak∏adu o nieposiadaniu niesp∏aco-
nych zobowiàzaƒ wymagalnych na dzieƒ 31 grud-
nia 2004 r.;

6) oÊwiadczenie zak∏adu o zmniejszeniu nak∏adów,
o których mowa w art. 40 ust. 7, o przyznane do-
tacje na ich sfinansowanie.
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Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 42. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 4a w pkt 5 dodaje si´ lit. f w brzmieniu:

„f) z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zak∏adów opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684),”;

2) w art. 16 w ust. 3d wyraz „przedsi´biorców” zast´-
puje si´ wyrazem „podmiotów”.

Art. 43. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o por´cze-
niach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174,
poz. 1689 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785) po art. 42b dodaje si´
art. 42c—42e w brzmieniu:

„Art. 42c. 1. W czasie trwania post´powania restruk-
turyzacyjnego publicznego zak∏adu
opieki zdrowotnej, zwanego dalej „za-
k∏adem”, wszcz´tego na podstawie
ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o po-
mocy publicznej i restrukturyzacji pu-
blicznych zak∏adów opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 78, poz. 684), Bank Gospodar-
stwa Krajowego mo˝e udzieliç zak∏ado-
wi, ze Êrodków Krajowego Funduszu
Por´czeƒ Kredytowych, por´czenia do-
konania zap∏aty odsetek od obligacji.

2. Por´czenie, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e byç udzielone pod warunkiem, ˝e:

1) program restrukturyzacyjny zak∏adu
przewiduje ubieganie si´ o por´cze-
nie Banku Gospodarstwa Krajowego
ze Êrodków Krajowego Funduszu Po-
r´czeƒ Kredytowych;

2) wyemitowane obligacje oraz Êrodki
uzyskane z obligacji zostanà przezna-
czone na cele okreÊlone w ustawie,
o której mowa w ust. 1;

3) zak∏ad lub jednostka samorzàdu te-
rytorialnego b´dàca podmiotem,
który utworzy∏ zak∏ad, ustanowi za-
bezpieczenia na rzecz Banku Gospo-
darstwa Krajowego na wypadek
roszczeƒ wynikajàcych z tytu∏u wy-
konania obowiàzków por´czyciela.

3. Por´czenie, o którym mowa w ust. 1:

1) jest udzielane na wniosek zak∏adu;

2) mo˝e byç udzielone zak∏adowi tylko
jeden raz. 

4. Od por´czenia, o którym mowa w ust. 1,
jest pobierana op∏ata prowizyjna w wy-
sokoÊci:

1) 1,0 % kwoty obj´tej por´czeniem, je-
˝eli okres, na który udzielono por´-
czenia, nie przekracza 2 lat;

2) 1,5 % kwoty obj´tej por´czeniem, je-
˝eli okres, na który udzielono por´-
czenia, przekracza 2 lata.

5. Do por´czenia, o którym mowa w ust. 1,
stosuje si´ odpowiednio art. 2b ust. 1,
art. 34, 38 ust. 3 oraz art. 39.

6. Por´czenie, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e byç udzielone na okres nie d∏u˝-
szy ni˝ do dnia 31 grudnia 2010 r. 

7. Por´czenie, o którym mowa w ust. 1,
zwalnia si´ z op∏aty skarbowej.

Art. 42d. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w imieniu Skarbu Paƒstwa
udziela Bankowi Gospodarstwa Krajowe-
go por´czenia dokonania zap∏aty odsetek
od obligacji obj´tych por´czeniem, o któ-
rym mowa w art. 42c ust. 1.

2. Kwota por´czenia Skarbu Paƒstwa, o któ-
rym mowa w ust. 1, wynosi 500 mln z∏.

3. Ârodki przeznaczone na wykonanie por´-
czenia Skarbu Paƒstwa, o którym mowa
w ust. 1, zasilajà Krajowy Fundusz Por´-
czeƒ Kredytowych w Banku Gospodar-
stwa Krajowego.

4. Warunki wykonania por´czenia Skarbu
Paƒstwa, o którym mowa w ust. 1, okreÊli
umowa zawarta mi´dzy ministrem w∏a-
Êciwym do spraw finansów publicznych
a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

5. Por´czenie Skarbu Paƒstwa, o którym
mowa w ust. 1, wygasa z dniem 31 grud-
nia 2010 r. 

6. Por´czenie Skarbu Paƒstwa, o którym
mowa w ust. 1, zwalnia si´ z op∏aty pro-
wizyjnej. 

7. Do por´czenia Skarbu Paƒstwa, o którym
mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio
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10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. 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, 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, Nr 200, poz. 1684
i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96,
poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202,
poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r.
Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93,
poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146,
poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254,
poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr 57, poz. 491. 



przepisy art. 31, 43 ust. 1 i 2, art. 43a,
44—44b, 45 pkt 1 i art. 47. 

8. W przypadku gdy minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych nie podej-
mie czynnoÊci zmierzajàcych do odzy-
skania kwot zap∏aconych z tytu∏u por´-
czenia Skarbu Paƒstwa, o którym mowa
w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego
jest obowiàzany do podejmowania tych
czynnoÊci, na warunkach okreÊlonych
w umowie z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, za wyna-
grodzeniem.

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8,
przys∏uguje w wysokoÊci 3 % wyegze-
kwowanej kwoty; nie mo˝e ono byç jed-
nak ni˝sze od rzeczywistych kosztów nie-
zb´dnych dzia∏aƒ windykacyjnych. Wy-
nagrodzenie jest potràcane z wyegzekwo-
wanej kwoty, a sposób jego ustalania
okreÊla umowa. 

10. Przy podejmowaniu dzia∏aƒ, o których
mowa w ust. 8, Bank Gospodarstwa Kra-
jowego ma prawo, bez uzyskania pisem-
nego oÊwiadczenia o poddaniu si´ egze-
kucji, wystawiç bankowy tytu∏ egzeku-
cyjny stosownie do art. 96—98 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo ban-

kowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
z póên. zm.11)).

Art. 42e. Przepisy art. 42c i 42d stosuje si´ odpo-
wiednio, je˝eli jednostka samorzàdu teryto-
rialnego b´dàca podmiotem, który utwo-
rzy∏ zak∏ad, przej´∏a zobowiàzania tego za-
k∏adu i w celu uzyskania Êrodków finanso-
wych na pokrycie tych zobowiàzaƒ wyemi-
towa∏a obligacje.”.

Rozdzia∏ 6

Przepis koƒcowy

Art. 44. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64,
poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959,
Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808. 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 26 kwietnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków wynagradzania za prac´ i przyznawania innych
Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników uczelni paƒstwowych

Na podstawie art. 117a ust. 1 ustawy z dnia 12 wrze-
Ênia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65,
poz. 385, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 26 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie warunków
wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiad-
czeƒ zwiàzanych z pracà dla pracowników uczelni paƒ-
stwowych (Dz. U. Nr 107, poz. 1182, z 2003 r. Nr 11,
poz. 115 i Nr 141, poz. 1364 oraz z 2004 r. Nr 187,
poz. 1931) za∏àczniki nr 1—4 do rozporzàdzenia otrzy-

mujà brzmienie okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—4 do
niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie ma zastosowanie przy ustala-
niu wynagrodzeƒ nale˝nych pracownikom od dnia
1 stycznia 2005 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3,

Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96,
poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115
i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194
i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65,
poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152,
poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 187.


