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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 2 czerwca 1995 r. 

w sprawie trybu i zakresu przekazania zrzeszonym bankom regionalnym obligacji restrukturyzacyjnych serii D 
na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych. 

Na podstawie art. 39 ust. 2 oraz związku z ust. 3 
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji 
banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywno
ściowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, 
poz. 369) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przekazanie przez Bank Gospodarki Żywno
ściowej S.A. bankowi regionalnemu lub bankowi peł
niącemu funkcje banku regionalnego, zwanemu dalej 
"bankiem regionalnym", w rozumieniu ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdziel
czych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmia
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369), obligacji 
restrukturyzacyjnych na restrukturyzację wierzytelno
ści zrzeszonych w nim banków spółdzielczych od pod
miotów nie będących bankami i innymi instytucjami 
finansowymi, w proporcjach określonych w rozporzą
dzeniu Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1995 r. 
w sprawie proporcji podziału między banki regionalne 
obligacji restrukturyzacyjnych na restrukturyzację wie
rzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych 
(Dz. U. Nr 64, poz. 330), zwanego dalej "rozporządze
niem", następuje: 

1) wstępnie, po ustaleniu wielkości wierzytelności, 
o których mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia, 

2) uzupełniająco, po ustaleniu wielkości wierzytel
ności, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządze
nia. 

2. Przekazanie przez Bank Gospodarki Żywnościo
wej S.A. obligacji, o których mowa w ust. 1 oraz w § 4 
i 5, następuje wraz z odsetkami ustalonymi przez 
Ministra Finansów w odrębnych przepisach dotyczą
cych emisji obligacji restrukturyzacyjnych serii D, na
leżnymi za okres od dnia otrzymania przez ten Bank 
obligacji do dnia poprzedzającego dzień ich przekaza
nia właściwym bankom regionalnym. 

§ 2. 1. Przekazanie bankom regionalnym obligacji 
restrukturyzacyjnych nastąpi po: 

1) utworzeniu w banku regionalnym odrębnego pio
nu organizacyjnego do restrukturyzacji wierzytel
ności zrzeszonych banków spółdzielczych, 

2) ustaleniu kwot wielkości wierzytelności zrzeszo
nych banków spółdzielczych, zaliczonych - zgod-

nie z zasadami określonymi przez Prezesa Narodo
wego Banku Polskiego w odrębnych przepisach -
do należności wątpliwych i straconych, po ustale
niu wielkości tych wierzytelności w sprawozda
niach finansowych zbadanych w trybie określo

nym odrębnymi przepisami: 

a) na dzień 31 grudnia 1993 r. - w odniesieniu do 
obligacji przekazywanych wstępnie, 

b) na dzień 31 grudnia 1994 r. - w odniesieniu do 
obligacji przekazywanych uzupełniająco, po 
przedstawieniu Ministrowi Finansów przez po
szczególne banki regionalne sprawozdania z za
angażowania wstępnie otrzymanych obligacji 
restruktu ryzacyjnych, 

3) zatwierdzeniu przez radę zrzeszenia regionalnego 
listy wierzytelności zakwalifikowanych przez za
rząd banku regionalnego do restrukturyzacji 
w oparciu o obligacje restrukturyzacyjne, 

4) podpisaniu wstępnego uzgodnienia między ban
kiem regionalnym i zrzeszonymi bankami spół

dzielczymi dotyczącego restrukturyzacji wierzytel
ności, określającego wstępnie zasady i warunki 
przejęcia przez bank regionalny wierzytelności, 

5) przyjęciu przez Ministra Finansów przedstawio
nego przez bank regionalny planu restrukturyza
cji wierzytelności, o których mowa w pkt 4, opra
cowanego wspólnie z radą zrzeszenia regional
nego. 

2. Po przyjęciu planu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, 
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. przekaże obligacje 
przysługujące bankowi regionalnemu. 

§ 3. 1. Banki regionalne po objęciu obligacji re
stru ktu ryzacyj nych: 

1) przejmą od zrzeszonych banków spółdzielczych 
wierzytelności podlegające restrukturyzacji, o któ
rych mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, w zakresie i na wa
runkach wynikających z podpisanych z nimi 
umów, do wysokości otrzymanych od Banku Go
spodarki Żywnościowej S.A. obligacji restruktury
zacyjnych, 
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2) utworzą rezerwy celowe w wysokości odpowiada
jącej wartości przejętych wierzytelności od zrze
szonych banków spółdzielczych. 

2. Wykup przez bank regionalny wierzytelności od 
zrzeszonego banku spółdzielczego w formie gotówko
wej, jednorazowo lub na raty, nie może nastąpić za 
kwotę wyższą niż wartość kapitału przejętej wierzytel
ności. Uregulowanie należności banków spółdziel

czych przez banki regionalne z tytułu wykupionych 
wierzytelności będzie dokonywane sukcesywnie, 
zgodnie z harmonogramem obsługi obligacji przez 
emitenta oraz w miarę uzyskiwania dochodów z win
dykacji przejętych wierzytelności. 

§ 4. Przekazanie przez Bank Gospodarki Żywno
ściowej S.A. kwoty rezerwy obligacji restrukturyza
cyjnych, określonej w § 2 ust. 1 rozporządzenia, na
stępuje proporcjonalnie do całkowitych kwot wierzy
telności banków spółdzielczych zrzeszonych w ban
kach regionalnych, przejętych przez banki regional
ne do restrukturyzacji. 

§ 5. 1. Przekazanie przez Bank Gospodarki Żywno
ściowej S.A. obligacji na zwiększenie kapitału rezer
wowego banków regionalnych, w kwotach ustalo
nych w § 4 rozporządzenia, następuje w terminie jed
nego miesiąca od zarejestrowania każdego z banków 
regionalnych, jednakże nie wcześniej niż po wykona
niu przez te banki postanowień art. 52 ust. 2 pkt 2 - 4 
ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finan
sowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie nie-

których ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82), z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. Przekazanie obligacji restrukturyzacyjnych, 
o których mowa w ust. 1, bankom wymienionym 
wart. 31, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy, o której 
mowa w § 1 ust. 1, nastąpi niezwłocznie po: 

1) zrzeszeniu się w banku krajowym, 

2) zarejestrowaniu zmian statutu, stanowiących pod
stawę do pełnienia przez bank funkcji banku re
gionalnego, 

3) wykonaniu postanowień art. 52 ust. 2 ustawy, 
o której mowa w ust. 1. 

§ 6. Przy przekazywaniu przez Bank Gospodarki 
Żywnościowej S.A. obligacji na rzecz banków regio
nalnych w trybie i zakresie określonym w § 2-5 mają 
zastosowanie warunki wymagane przy zbywaniu obli
gacji restrukturyzacyjnych serii D, określone przez Mi
nistra Finansów w odrębnych przepisach. 

§ 7. Bank regionalny przedstawia Ministrowi Fi
nansów informacje z realizacji planów, o których mo
wa w § 2 ust. 1 pkt 5, w okresach półrocznych, począw
szy od dnia ich zatwierdzenia. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 18 maja 1995 r. 

w sprawie warunków, na jakich następuje przekazanie środków publicznych do samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, oraz sposobu kontroli ich wykorzystania. 

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierp
nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, 
poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315 oraz z 1994 r. Nr 121, 
poz. 591) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie reguluje warunki, na jakich nastę
puje przekazanie środków publicznych przez organ, 

, 

który utworzył zakład, lub inny określony wart. 8 
pkt 1-3 ustawy podmiot będący dysponentem środ
ków publicznych, zwany dalej "zleceniodawcą", sa
modzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdro
wotnej, zwanemu dalej "zleceniobiorcą", w celu 
udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz określa spo
sób kontroli wykorzystania tych środków. 


