
Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji pu-
blicznych zak∏adów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78,
poz. 684) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wysokoÊç op∏aty prowizyjnej za podejmowanie
przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej
„BGK”, w imieniu Skarbu Paƒstwa, czynnoÊci
zwiàzanych z udzielaniem na podstawie ustawy
z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i re-
strukturyzacji publicznych zak∏adów opieki zdro-
wotnej, zwanej dalej „ustawà”, po˝yczek z bud˝e-
tu paƒstwa, na rzecz zak∏adów, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;

2) wysokoÊç wynagrodzenia dla BGK za podejmowa-
nie czynnoÊci zwiàzanych z nadzorowaniem wyko-

nywania przez zak∏ady, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 1 ustawy, umów o po˝yczk´.

§ 2. WysokoÊç op∏aty prowizyjnej, o której mowa
w § 1 pkt 1, wynosi 0,5 % kwoty udzielonej po˝yczki
z bud˝etu paƒstwa.

§ 3. WysokoÊç wynagrodzenia, o którym mowa
w § 1 pkt 2, wynosi w stosunku rocznym 0,3 % pozo-
sta∏ej do sp∏aty kwoty po˝yczki z bud˝etu paƒstwa,
wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku poprzedniego.

§ 4. WysokoÊç wynagrodzenia, o którym mowa
w § 1 pkt 2, w roku 2005 wynosi 0,3 % kwoty udzielo-
nej po˝yczki z bud˝etu paƒstwa.

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

Minister Finansów: M. Gronicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie wysokoÊci op∏aty prowizyjnej za podejmowanie czynnoÊci
zwiàzanych z udzielaniem publicznym zak∏adom opieki zdrowotnej po˝yczek z bud˝etu paƒstwa

oraz wysokoÊci wynagrodzenia za nadzorowanie wykonania umów o po˝yczk´

stru przedstawicielstw prowadzonego
na podstawie przepisów o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 43j. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli:

1) w drodze rozporzàdzenia, sposób
ustalania numeru identyfikacyjnego,
o którym mowa w art. 43f ust. 4, ma-
jàc na wzgl´dzie zapewnienie prawi-
d∏owej identyfikacji zak∏adów paƒstw
trzecich, z których mogà byç przywo-
˝one Êrodki ˝ywienia zwierzàt,

2) w drodze zarzàdzenia, wzór ewiden-
cji.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r.
o zmianie ustawy o Êrodkach ˝ywienia zwierzàt (Dz. U.
Nr 281, poz. 2776) uchyla si´ art. 2—8.

Art. 3. W terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy powiatowy lekarz weterynarii
nada numer identyfikacyjny podmiotom, które w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy, o której mowa w art. 2, pro-
wadzi∏y dzia∏alnoÊç w zakresie wytwarzania Êrodków
˝ywienia zwierzàt lub prowadzenia obrotu tymi Êrod-
kami i nie uzyska∏y tego numeru w terminie, o którym
mowa w art. 9 ustawy, o której mowa w art. 2.

Art. 4. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 8 ustawy, o której mowa w art. 2, zachowujà
moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 43j ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).


