


                Projekt

U  S  T  A  W  A

                                         z dnia

o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu

dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800

oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zobowiązania publicznoprawne na zasadach określonych w

rozdziale 5 lub 5a;”;

2) w art. 10 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) wydaje decyzję zatwierdzającą plan spłaty przejętych

zobowiązań przez spółkę kapitałową, w której Skarb

Państwa lub Agencja ma 100% udziałów lub akcji, albo

Skarb Państwa i Agencja mają łącznie 100% udziałów lub

akcji, zwaną dalej „Operatorem”, a także zakres ich

umorzeń;”;

3) w art. 19 :

a) w ust. 1 dodaje się pkt  7-9 w brzmieniu:
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„7) spis zobowiązań publicznoprawnych objętych re-

strukturyzacją na szczególnych zasadach, o których

mowa w rozdziale 5a;

8) wskazanie składników majątku, które mają być

przeniesione na własność Operatora;

9) wskazanie Operatora, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b,”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Spółka, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8a,

przewidziana do wykonywania funkcji Operatora nie

może posiadać, na dzień wydania decyzji o re-

strukturyzacji,  zaległości z tytułu podatków stano-

wiących dochód budżetu państwa oraz składek na

ubezpieczenia społeczne.

 1b. Prezes Agencji, przed wydaniem decyzji o re-

strukturyzacji w części dotyczącej wskazania Operatora,

jest obowiązany uzyskać zgodę spółki, o której mowa w

art. 10 ust. 1 pkt 8a, a także opinię Prezesa Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącą tej

spółki.”;

4) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. Restrukturyzacja należności publicznoprawnych jest

dokonywana w zakresie, na zasadach i w trybie

określonym w przepisach ustawy o restrukturyzacji

należności publicznoprawnych, z zastrzeżeniem

przepisów niniejszego rozdziału i rozdziału 5a.”;

5) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:
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„Rozdział 5a

 Restrukturyzacja niektórych należności publicznoprawnych na szczególnych zasadach

Art. 32a. 1. Restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych na

szczególnych zasadach, zwanej dalej „restrukturyzacją na szczególnych zasadach”,

podlegają znane na dzień 30 czerwca 2003 r. następujące należności publicznoprawne:

1) z tytułu podatków wobec budżetu państwa, należności

celnych oraz wpłat z zysku na rzecz Skarbu Państwa, nie

podlegające restrukturyzacji albo w stosunku do których nie

zostało wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne,  na

podstawie przepisów ustawy o restrukturyzacji należności

publicznoprawnych;

2) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części

finansowanej przez płatnika, Fundusz Pracy i Fundusz

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nie pod-

legające restrukturyzacji albo w stosunku do których nie

zostało wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne, na

podstawie przepisów ustawy o restrukturyzacji należności

publicznoprawnych;

3) wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracow-

niczych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych, nie podlegające restrukturyzacji albo

w stosunku do których nie zostało wszczęte postępowanie

restrukturyzacyjne, na podstawie przepisów ustawy

o restrukturyzacji należności publicznoprawnych;

4) z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o

ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr

49, poz. 196, z późn. zm.2)), opłat za korzystanie ze
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środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r.    – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

Nr 62, poz. 627, z późn. zm.3)) oraz opłat za szczególne

korzystanie z wód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 38,

poz. 230, z późn. zm.4)) stanowiących przychód Naro-

dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej oraz wojewódzkich, powiatowych i gminnych

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej     –

niezależnie od tego, na rachunek bankowy którego organu

administracji publicznej opłaty te powinny być wpłacane

przez przedsiębiorcę;

5) z tytułu administracyjnych kar pieniężnych określonych w

przepisach ustaw wymienionych w pkt 4;

6) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu

Państwa, w części stanowiącej dochód budżetu państwa;

7) z tytułu odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, opłaty

dodatkowej, kosztów upomnienia oraz kosztów

egzekucyjnych, od zaległości wymienionych w pkt 1-6.

2. Nie podlegają restrukturyzacji zaległości z tytułu składki na

ubezpieczenie emerytalne.

3. Nie podlegają restrukturyzacji również zaległości podatkowe i

celne określone w decyzji właściwego organu podatkowego, organu celnego lub organu

kontroli skarbowej oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek

na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat do

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opłat i kar dla

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich,
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powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz opłat

za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, określone w wyniku postępowania

kontrolnego, jeżeli zaległości te określone zostały w związku z dokonywaniem

czynności prawnych mających na celu obejście przepisów podatkowych, o na-

leżnościach celnych, o ubezpieczeniach społecznych lub przepisów dotyczących

wymiaru i poboru tych należności.

Art. 32b.  Znane na dzień 30 czerwca 2003 r. zaległości we wpłatach składek

na ubezpieczenie emerytalne, składek na ubezpieczenia społeczne w części

finansowanej przez ubezpieczonego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, wraz z

odsetkami za zwłokę, niepodlegających restrukturyzacji na szczególnych zasadach,

podlegają spłacie przez przedsiębiorcę, który złożył wniosek, o którym mowa w art. 32f

ust. 1, w terminie 24 miesięcy od dnia wydania decyzji o restrukturyzacji.

Art. 32c. 1. Restrukturyzację  na szczególnych zasadach stosuje się od-

powiednio do należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych

stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli organ

stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego podejmie, na wniosek

przedsiębiorcy, uchwałę o restrukturyzacji tych należności.

2. Restrukturyzacja należności jednostek samorządu terytorialnego,

na podstawie niniejszego rozdziału, nie uprawnia tych jednostek do rekompensaty

ubytku ich dochodów z tego tytułu przez budżet państwa.

Art. 32d. Warunkiem restrukturyzacji na szczególnych zasadach jest wydanie

przez Prezesa Agencji postanowienia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego,

o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, oraz przeniesienie przez przedsiębiorcę na

Operatora własności części majątku, nie obciążonego hipoteką lub zastawem na tym

majątku  na rzecz osób trzecich, nie będących organem właściwym dla należności

publicznoprawnych, zwanym dalej „Wierzycielem”, stanowiącego równowartość co

najmniej 25% kwoty należności zgłoszonych do restrukturyzacji.
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Art. 32e. 1. Restrukturyzacja na szczególnych zasadach polega na:

1) przejęciu od przedsiębiorcy przez Operatora:

a) zobowiązań przedsiębiorcy,

b) składników majątku przedsiębiorcy;

2) umorzeniu Operatorowi przejętych zobowiązań  przed-

siębiorcy

–   na warunkach określonych w niniejszym rozdziale.

2. Przejęcie przez Operatora zobowiązań przedsiębiorcy następuje

z mocy prawa, z dniem przeniesienia na niego własności składników majątku według

ich wartości księgowej; z  tym dniem wygasają także zabezpieczenia tych zobowiązań

na majątku lub prawach przedsiębiorcy ustanowione przez Wierzyciela.

3. Z dniem przeniesienia na Operatora własności składników

majątku, o których mowa w ust. 2, przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za

przejęte przez Operatora zobowiązania objęte restrukturyzacją na szczególnych

zasadach.

Art. 32f. 1. Przedsiębiorca składa wniosek do Prezesa Agencji o re-

strukturyzację na szczególnych zasadach.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać

informacje określone w art. 13 ust. 1 pkt 1-3.
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3.  Przedsiębiorca, składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest

obowiązany dołączyć do niego zmiany wprowadzone do planu restrukturyzacji,

o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1, zawierające:

1) wskazanie składników majątku proponowanych do prze-

niesienia na własność Operatora;

2) spis zobowiązań publicznoprawnych proponowanych do

objęcia restrukturyzacją na szczególnych zasadach, ze

wskazaniem Wierzycieli oraz zabezpieczeń tych

zobowiązań;

3) aktualizację określenia stanu ekonomicznego

przedsiębiorcy, jaki ma być osiągnięty po prze-

prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;

4) informację o podjętej uchwale, o której mowa w art. 32c

ust. 1.

Art. 32g. 1. Decyzja o restrukturyzacji, w części dotyczącej restrukturyzacji na

szczególnych zasadach, wymaga zgody Wierzyciela. Decyzję Prezes Agencji doręcza

Wierzycielowi i Operatorowi.

2.  Wyrażenie przez Wierzyciela zgody, o której mowa w ust. 1,

oznacza  zgodę na wygaśnięcie ustanowionych przez niego zabezpieczeń, o których

mowa w art. 32e ust. 2.

Art. 32h. 1. W terminie dziewięciu  miesięcy od dnia przejęcia przez

Operatora zobowiązań przedsiębiorcy, Operator jest obowiązany do przedłożenia

Prezesowi Agencji, uzgodnionego z Wierzycielami, planu spłaty przejętych zobowiązań

publicznoprawnych wraz ze wskazaniem zobowiązań przewidzianych do umorzenia.
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2.  Plan spłaty przejętych zobowiązań, o którym mowa w ust. 1, a

także zakres ich umorzeń zatwierdza, w drodze decyzji, Prezes Agencji. Decyzję Prezes

Agencji doręcza niezwłocznie Wierzycielowi.

3. Umorzenie zobowiązań przypadających poszczególnym

Wierzycielom dokonywane jest proporcjonalnie do udziału należności każdego z

Wierzycieli w ogólnej kwocie zobowiązań podlegających umorzeniu.

4. Decyzję o umorzeniu należności publicznoprawnych, wy-

mienionych w decyzji, o której mowa w ust. 2, wydaje Wierzyciel w zakresie

wynikającym z tej decyzji, po wykonaniu przez Operatora planu spłaty przejętych przez

niego zobowiązań.

5.  Do decyzji o umorzeniu należności publicznoprawnych, o której

mowa w ust. 4, w przypadku gdy Wierzycielem jest Fundusz Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych, przepisów art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o

ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002

r. Nr 9,  poz. 85, z późn. zm.5)) nie stosuje się.

Art. 32i. 1. Uzyskane przez Operatora środki pieniężne, w wyniku

gospodarowania i zbycia przejętego majątku, pomniejszone o uzasadnione koszty

poniesione z tych tytułów, są przeznaczane na zaspokojenie Wierzycieli.

2. Operator dokonuje podziału środków pieniężnych, o których

mowa w ust. 1, na zaspokojenie zobowiązań przypadających poszczególnym

Wierzycielom, proporcjonalnie do udziału należności każdego z tych Wierzycieli w

ogólnej kwocie przejętych przez niego zobowiązań.
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3. Operator, po zaspokojeniu Wierzycieli,  przeznacza uzyskane w

wyniku gospodarowania i zbycia majątku dochody, po opodatkowaniu, na działalność

związaną z tworzeniem nowych miejsc pracy.

4. Operator jest obowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji

przychodów i wydatków związanych z gospodarowaniem i zbyciem przejętego

majątku.

Art. 32j. 1. W okresie 12 miesięcy od dnia przejęcia przez Operatora

zobowiązań przedsiębiorcy,  wobec tego Operatora:

1) nie może być ogłoszona upadłość;

2) nie stosuje się przepisów o obowiązku zgłoszenia wniosku o

ogłoszenie upadłości;

3) nie wymierza się i nie pobiera opłat za korzystanie ze

środowiska, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, od prze-

jętego majątku;

4) nie nalicza się odsetek za zwłokę od przejętych zobowiązań;

5) nie wszczyna się i nie prowadzi postępowania egzekucyjnego,

dotyczącego przejętych zobowiązań.

2. W okresie 12 miesięcy od dnia przejęcia przez Operatora

zobowiązań przedsiębiorcy, do nabywcy majątku przejętego przez Operatora nie stosuje

się przepisów art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.

Nr 137, poz. 926, z późn. zm.6)).
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Art. 32k. W dniu przejęcia przez Operatora składników majątku i zobowiązań

przedsiębiorcy, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale oraz w dniu zbycia

tego majątku i spłaty tych zobowiązań przez Operatora, a także ich umorzenia w trybie

art. 32h ust. 4, nie rozpoznaje się przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania

przychodów.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz

o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr  11, poz. 50, z późn. zm.7))

w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności, o których

mowa w art. 32e ust. 2, art. 34 ust. 1, art. 35, art. 36 ust. 1 i  w art.

55 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej

dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy

(Dz. U. Nr 213, poz. 1800 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr ...,

poz. ...).”.

Art. 3. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń

pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy  (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, z

późn. zm.8)) w art. 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Fundusz może odstąpić w całości lub w części od dochodzenia

zwrotu naliczonych i  niespłaconych odsetek od nieterminowych

płatności, w przypadku całkowitej spłaty Funduszowi  należności

głównej. Dysponent Funduszu może upoważnić Dyrektora

Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych, o którym mowa w art. 12 ust. 5, do wykonywania

tych czynności. W odniesieniu do należności głównych

spłaconych ze środków budżetu państwa spłata należnych odsetek

ulega umorzeniu z mocy ustawy.”.
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Art. 4. Przedsiębiorca składa wniosek, o którym mowa w art. 32f ust. 1 ustawy

wymienionej w art. 1, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 5. Z dniem wejścia w życie ustawy podlegają umorzeniu wzajemne

należności i zobowiązania między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Funduszem

Pracy oraz Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  powstałe z tytułu

poboru przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przekazywania składek na te Fundusze

należnych za okres do dnia 31 grudnia 1998 r.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

____________
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku

akcyzowym i ustawę z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niepłatności
pracodawcy.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 675,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i 721.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, Nr 115, poz. 1229 i NR 125, poz. 1368.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1088, Nr 155, poz. 1287 i Nr 199,
poz. 1673.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z
1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr
122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387
oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. 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. Nr 68, poz. 805 i Nr
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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, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr
153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774, Nr 96,
poz. 874 i Nr 130, poz. 1188.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1088, Nr 155, poz. 1287 i Nr 199,
poz. 1673.

07-57-om



U Z A S A D N I E N I E

Podstawowym celem ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy było stworzenie warunków

do sprawnego i efektywnego przeprowadzenia restrukturyzacji tak, aby po jego

zakończeniu przedsiębiorca był w stanie prowadzić działalność gospodarczą na

zasadach rynkowych.

Ustawa ta jest częścią pakietu działań antykryzysowych.

Istotną rolę w tym pakiecie odgrywa ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji

niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, obejmująca swoim

zakresem również restrukturyzację należności publicznoprawnych od przedsiębiorców o

szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.

Ustawa o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od

przedsiębiorców obejmuje tylko część należności publicznoprawnych i to powstałych

do określonego w przeszłości terminu. Warunkiem wydania decyzji o restrukturyzacji

tych należności (umorzenia) jest regulowanie bieżących płatności oraz spłata zaległych

należności publicznoprawnych nie objętych ustawą.

Na podstawie przepisów ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców

o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, 46 przedsiębiorców, zatrudniających ponad

1 000 osób i znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, złożyło wnioski do

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Prezes ARP S.A. wydał 42 postanowienia o wszczęciu postępowania (cztery wnioski

zostały wycofane).

Postępowanie restrukturyzacyjne zostało wszczęte wobec przedsiębiorców

z następujących branż: górnictwo węglowe (9 przedsiębiorców),  hutnictwo

(3 przedsiębiorców), koksownictwo (2 przedsiębiorców), budowa statków

(2 przedsiębiorców), produkcja silników (2 przedsiębiorców), zakłady meta-

lowe/elektrotechniczne (4 przedsiębiorców), zakłady chemiczne (4 przedsiębiorców),

przemysł obronny (3 przedsiębiorców) oraz po 1 przedsiębiorcy z przemysłu
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odlewniczego, metali nieżelaznych, drzewnego, dziewiarskiego, szklarskiego,

ceramicznego, budowlanego oraz szpitale (6 jednostek).

Analiza projektów restrukturyzacyjnych tych przedsiębiorców wskazuje na konieczność

zmian w ustawie o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu do

rynku pracy. Przedsiębiorcy mają problemy z wywiązywaniem się z warunków do

wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji należności publicznoprawnych. Nie jest

też możliwa restrukturyzacja majątku, gdyż majątek ten jest obciążony hipotekami

zabezpieczającymi te należności. Proponowane zmiany w ustawie idą w kierunku

stworzenia możliwości szybkiej rewitalizacji, zarówno majątku bezpośrednio

produkcyjnego, jak również tego, którego często przedsiębiorca realizujący program

restrukturyzacyjny  chce się pozbyć, a który może być wykorzystany do projektów typu

park przemysłowy, strefa przemysłowa, specjalna strefa ekonomiczna.

Projekty restrukturyzacyjne prowadzone wg przepisów ustawy dotyczą przedsiębiorców

dużych, posiadających często kilkusethektarowe nieruchomości oraz niejednokrotnie

bardzo skomplikowaną strukturę aktywów. Możliwość wykorzystania zobowiązań

publicznoprawnych do wyodrębnienia nie zadłużonego majątku poddanego procesowi

rewitalizacji i aktywizacji gospodarczej jest celem proponowanej nowelizacji.

Warunkiem jest stworzenie możliwości pełnego oddłużenia majątku przedsiębiorstwa,

ponieważ tylko takim majątkiem mogą zainteresować się potencjalni inwestorzy.

Do sprawnego przeprowadzenia zakładanej operacji proponuje się powołanie operatora,

którego zadaniem będzie gospodarowanie lub zbycie przejętego od przedsiębiorcy

części majątku i z uzyskanych środków spłata zobowiązań publicznoprawnych, również

przejętych od przedsiębiorcy, wobec wierzycieli, którzy wyrazili zgodę na udział w

proponowanym przedsięwzięciu. Operatorem może być zarówno spółka powołana tylko

w celu zagospodarowania restrukturyzowanego majątku, jak i spółka, która prowadzi

inną działalność gospodarczą. W takim przypadku będzie zobowiązana do prowadzenia

odrębnej ewidencji księgowej. Koniecznym warunkiem jest 100% własność  Skarbu

Państwa w formie bezpośredniej bądź za pośrednictwem udziałów Agencji Rozwoju

Przemysłu S.A. Spółka pełniąca funkcję Operatora nie może posiadać zaległości wobec

budżetu państwa oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Kontrola

działalności Operatora będzie się odbywać w ramach nadzoru właścicielskiego.

Operator, przejmując od przedsiębiorcy 100% zobowiązań zabezpieczonych przejętym
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majątkiem  tylko w wysokości 25% tych zobowiązań i wymagającym

zagospodarowania,  nie otrzymuje z założenia korzyści finansowych związanych z tym

majątkiem ani odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. Spoczywa natomiast na nim

ciężar spłaty zobowiązań wobec Wierzycieli, bowiem dopiero spłata zobowiązań

uprawnia go do uzyskania umorzenia pozostałej części zobowiązań.

Przedstawiany projekt ustawy w szczególności zakłada wprowadzenie następujących

zmian:

1) art. 1 pkt 1 projektu

w art. 3 w ust. 2 w pkt 2 ustawy, w którym podano, że restrukturyzacja zgodnie

z ustawą może obejmować należności publicznoprawne od przedsiębiorców na

zasadach określonych w rozdziale 5, w związku z propozycją wprowadzenia rozdziału

5a dotyczącego restrukturyzacji również należności publicznoprawnych, ale na

szczególnych zasadach, konieczne jest uzupełnienie przepisu o nowy rozdział 5a,

2) art. 1 pkt 2 projektu

w art. 10 w ust. 1 ustawy, w którym wymienia się zadania Prezesa Agencji określone

w ustawie, w związku z proponowanym rozszerzeniem zakresu zadań m.in.

o wydawanie decyzji zatwierdzającej spłatę zobowiązań przez Operatora, a także

zakresu  umorzeń zobowiązań publicznoprawnych objętych restrukturyzacją na

szczególnych zasadach, konieczne jest uzupełnienie wykazu zadań o dodatkowy pkt 8a

dotyczący wydawania nowego rodzaju decyzji,

3) art. 1 pkt 3 projektu

w art. 19 w ust. 1,  w którym wymieniane są elementy decyzji o restrukturyzacji,

w związku z wprowadzeniem w nowym rozdziale 5a spółki kapitałowej, zwanej

Operatorem, przejmującej zobowiązania i składniki majątku od przedsiębiorcy

konieczne jest uzupełnienie decyzji o restrukturyzacji o wskazanie tej spółki oraz o  spis

zobowiązań publicznoprawnych, które będą podlegały restrukturyzacji na szczególnych
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zasadach, a także o wskazanie składników majątku, które mają być przeniesione na

Operatora. Przed wskazaniem Operatora wymagana jest zgoda spółki oraz opinia

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

4) art. 1 pkt 4 projektu

w związku z wprowadzeniem nowego rozdziału 5a dotyczącego szczególnych zasad

restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych konieczne jest uzupełnienie

art. 27,

5) propozycja wprowadzenia nowego rozdziału 5a dotyczy objęcia restrukturyzacją na

szczególnych zasadach niektórych należności publicznoprawnych:

a) restrukturyzacja należności publicznoprawnych dotyczyłaby znanych

należności na dzień 30 czerwca 2003 r., które nie są objęte postępowaniem

restrukturyzacyjnym na podstawie ustawy o restrukturyzacji niektórych

należności publicznoprawnych od przedsiębiorców lub nie podlegają

przepisom tej ustawy.

Restrukturyzacji będą podlegały należności z tytułu podatków wobec budżetu

państwa, należności celnych oraz wpłat z zysku, należności wobec FP, FGŚP,

PFRON, FOŚIGW, składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej

przez płatnika (z wyłączeniem składki emerytalnej), opłat za użytkowanie

wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłat i kar pieniężnych ustalanych na

podstawie przepisów o ochronie środowiska oraz związane z tymi

należnościami odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna, a także koszty

upomnienia i koszty egzekucyjne. Propozycja przepisu stanowi zatem

rozszerzenie zakresu należności publicznoprawnych o należności nie

wymienione w art. 6 ustawy o restrukturyzacji niektórych należności

publicznoprawnych od przedsiębiorców, tj. opłaty i kary pobierane za

korzystanie ze środowiska, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu

Państwa oraz o należności, które powstały po terminie stanowiącym podstawę



5

restrukturyzacji według ustawy o restrukturyzacji niektórych należności

publicznoprawnych od przedsiębiorców,

b) restrukturyzacją byliby objęci przedsiębiorcy, wobec których Prezes Agencji

Rozwoju Przemysłu wydał postanowienie o wszczęciu postępowania

restrukturyzacyjnego,

c) warunkiem niezbędnym jest wydanie przez Prezesa Agencji postanowienia

o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz przeniesienie przez

przedsiębiorcę składników majątku, stanowiących równowartość co najmniej

25% kwoty należności publicznoprawnych, którymi obciążony jest

przedsiębiorca, a które podlegają proponowanym regulacjom,

d) restrukturyzacja dotyczyłaby także zobowiązań stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego. Uchwałę o restrukturyzacji tych

należności organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego

podejmuje na wniosek przedsiębiorcy.

Ustawa o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od

przedsiębiorców przewidywała również restrukturyzację podatków lokalnych,

o ile uchwałę w tym zakresie organ stanowiący podjąłby w terminie 30 dni od

dnia wejścia w życie ustawy, tj. do końca października 2002 r.

Restrukturyzacja dotyczyłaby zaległych podatków, w stosunku do których

gminy nie podjęły uchwały w oparciu o przepisy ustawy o restrukturyzacji

niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców oraz tych

zobowiązań, których nie obejmowały podjęte uchwały.

W przypadku podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego odpowiedniej uchwały, organ ten, podobnie jak inni wierzyciele,

objęty jest procedurą postępowania zgodnie z przepisami proponowanego

rozdziału 5a,

e) w ramach restrukturyzacji na szczególnych zasadach:

– spółka kapitałowa posiadająca 100% udziałów Skarbu Państwa lub Agencji

Rozwoju Przemysłu S.A. bądź łącznie Skarbu Państwa i Agencji Rozwoju



6

Przemysłu (Operator) przejmie zobowiązania publicznoprawne przed-

siębiorcy, których dotyczą szczególne zasady oraz niektóre składniki

majątku przedsiębiorcy,

– składniki majątku przeznaczone do przeniesienia na własność Operatora,

spis zobowiązań objętych restrukturyzacją, spis wierzycieli oraz usta-

nowionych zabezpieczeń dla tych zobowiązań, przedsiębiorca podaje wraz

z wnioskiem, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Przed-

siębiorca przedstawia także aktualizację określenia stanu ekonomicznego

przedsiębiorcy jaki ma być osiągnięty po przeprowadzeniu postępowania

restrukturyzacyjnego oraz informację o podjętych uchwałach przez

jednostki samorządu terytorialnego. Decyzja Prezesa Agencji,  w części

dotyczącej restrukturyzacji na szczególnych zasadach,  podlega uz-

godnieniu z wierzycielami w oparciu o przepisy k.p.a. i przepisy ordynacji

podatkowej,

–  przedsiębiorcy podlegającemu restrukturyzacji na tych zasadach pozostają

długi cywilnoprawne restrukturyzowane w trybie dotychczasowej ustawy

oraz zobowiązania publicznoprawne podlegające restrukturyzacji w trybie

rozdziału 5. Przedsiębiorcy pozostaną zobowiązania z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne, w części płaconej przez pracownika, oraz cała

składka emerytalna i zdrowotna,

–  przedsiębiorca, swoje zobowiązania publicznoprawne, które nie podlegają

restrukturyzacji na szczególnych zasadach (składki emerytalne i zdrowotne

oraz składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez

ubezpieczonego), jest zobowiązany spłacić w terminie 24 miesięcy, licząc

od dnia podjęcia przez prezesa ARP decyzji o restrukturyzacji,

– spółka kapitałowa, która przejmie zobowiązania i majątek przedsiębiorcy,

przygotuje w ciągu 9 miesięcy plan spłaty posiadanych zobowiązań oraz

propozycje umorzeń tych zobowiązań, uzgadniając propozycje z wierzy-

cielami. Warunki spłaty, a także zakres umorzeń zatwierdzi decyzją Prezes

Agencji. Decyzje w sprawie umorzenia należności publicznoprawnych
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wobec Operatora wydawane są przez wierzycieli w zakresie wynikającym

z decyzji Prezesa Agencji, po wykonaniu planu spłaty zobowiązań,

– spółka kapitałowa, która przejmie składniki majątku  przedsiębiorcy jest

zobowiązana odprowadzić na rzecz organów właściwych dla należności

publicznoprawnych środki pozyskane w wyniku gospodarowania i zbycia

majątku, dzieląc te środki między poszczególne organy, proporcjonalnie

do kwot należności każdego z nich. Proporcjonalnie do udziału należności

wierzycieli dokonywane jest również umorzenie zobowiązań,

– majątek przedsiębiorcy jest przekazywany Operatorowi według wartości

księgowej,

– przejęcie składników majątku i zobowiązań przedsiębiorcy przez Operatora

oraz zbycie tego majątku i spłata zobowiązań przez Operatora, a także

umorzenie zobowiązań  nie będzie rodzić skutków podatkowych z tego

tytułu,

– Operator jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji

przychodów i wydatków związanych z gospodarowaniem i zbyciem

przejętego majątku,

– dochody po opodatkowaniu uzyskane w wyniku gospodarowania

majątkiem i jego zbycia, po zaspokojeniu Wierzycieli, Operator ma

obowiązek przeznaczyć na działalność, w wyniku której powstaną nowe

miejsca pracy,

– Operator, przez okres 12 miesięcy od dnia przejęcia zobowiązań,  działać

będzie w warunkach ochrony polegającej na zakazie ogłoszenia wobec

niego upadłości oraz wszczynania i  prowadzenia postępowań

egzekucyjnych. Operator będzie także zwolniony z opłat za korzystanie ze

środowiska. Nie będą także naliczane odsetki za zwłokę od przejętych

zobowiązań, ani nie będą stosowane przepisy art. 112 ustawy – Ordynacja

podatkowa,
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– w przypadku gdy wierzycielem jest FGŚP, do decyzji o umorzeniu

należności publicznoprawnych nie mają zastosowania postanowienia

art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie

niewypłacalności pracodawcy,

6) art. 2 projektu

w art. 7 w ust. 4 w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

dopisuje się art. 32e ust. 2 dotyczący przekazywania majątku przedsiębiorcy na rzecz

Operatora. Jest to rozwiązanie analogiczne do obowiązującego w odniesieniu do

przekazywania majątku przedsiębiorcy na rzecz Skarbu Państwa. Zmiany te będą

obowiązywać do czasu akcesji do Unii Europejskiej. Projekt nowej ustawy o podatku

od towarów i usług, która wejdzie w życie z dniem akcesji zawiera odpowiednie

regulacje dotyczące zwolnień tzw. towarów używanych i tylko w takim zakresie

zwolnienie będzie mogło być nadal stosowane,

7) art. 3 projektu

wśród beneficjentów ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym

znaczeniu dla rynku pracy znalazły się spółki węglowe, które są zobowiązane do spłaty

Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych części zobowiązań z tytułu

jednorazowych  odpraw bezwarunkowych, wypłaconych pracownikom odchodzącym z

sektora, ze środków Funduszu w ramach realizacji programu restrukturyzacji górnictwa

węgla kamiennego w latach 1999-2002. Część zobowiązań głównych z tego tytułu

została spłacona Funduszowi ze środków budżetu państwa, z dotacji przeznaczonej na

restrukturyzację górnictwa. Zobowiązania z tytułu odsetek nie zostały spłacone ze

środków budżetowych – z oczywistych względów. Natomiast FGŚP bez

zaproponowanego ogólnego rozwiązania ustawowego nie może umorzyć tego typu

zobowiązań. W odniesieniu do spłaty należności głównych spłaconych z budżetu

państwa, spłata należnych odsetek ulega umorzeniu z mocy ustawy,
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8) art. 5 projektu

zgodnie z art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych „do składek na Fundusz

Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w zakresie: ich poboru,

egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych,

dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach

zbywalnych dłużnika oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy

dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne”. Zatem przepisy ustawy zmieniającej

ustawę o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku

pracy będą realizowane przez ZUS. Propozycja przepisu będzie skutkowała tym, że

ZUS ani  nie będzie przekazywał odzyskanych kwot Funduszom, ani nie będzie

oczekiwał zwrotu przez Fundusze kwot umorzonych – co zdecydowanie ułatwi

wzajemne rozliczenia, a także gospodarkę finansami Funduszy celowych.

Ocena skutków regulacji

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych

Regulacja dotyczy przedsiębiorców, wobec których Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu

S.A. wszczął postępowanie restrukturyzacyjne.

Restrukturyzacji na proponowanych zasadach będą mogły podlegać zobowiązania

publicznoprawne na dzień 30 czerwca 2003 r. Zobowiązania te (kwota główna) szacuje

się na kwotę wynoszącą około 2,9 mld zł, w tym zobowiązania wobec funduszy około

1,7 mld zł, wobec budżetu państwa około 0,7 mld zł i wobec gmin – 0,5 mld zł.

Odsetki od tych zobowiązań szacowane są na 5,5 mld zł.

Skutki finansowe, przy założeniu spłaty zobowiązań w wysokości co najmniej 25%,

wyniosą około 2,1 mld zł.

Uwzględniając planowane odrębne zasady restrukturyzacji spółek węglowych

w ramach nowego projektu ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w

latach 2003-2006, co oznaczałoby nieskorzystanie spółek węglowych z proponowanej

restrukturyzacji na szczególnych zasadach, skutki finansowe wprowadzenia
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proponowanej obecnie regulacji uległyby obniżeniu do około 443 mln zł, w tym wobec

funduszy około 240 mln zł, wobec budżetu państwa około 90 mln zł i wobec gmin

około 113 mln zł.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku braku proponowanych regulacji, nie byłoby

możliwe odzyskanie przez wierzycieli nawet 25% zobowiązań. W obecnej sytuacji

przedsiębiorstw (obowiązująca ustawa dotyczy jedynie przedsiębiorstw, które znajdują

się w trudnej sytuacji ekonomicznej) jest mało prawdopodobne aby istniejące

zobowiązania zostały spłacone.

Niewprowadzenie proponowanych uregulowań może oznaczać dla części

przedsiębiorstw brak możliwości zakończenia procesu restrukturyzacyjnego

prowadzonego na podstawie obowiązujących przepisów i w konsekwencji ich upadłość.

W efekcie nie zostaną również spłacone pozostałe zobowiązania publicznoprawne

i zobowiązania cywilnoprawne, a budżet państwa, zamiast spodziewanych dochodów w

wyniku restrukturyzacji, zostanie obciążony dodatkowo kosztami odpraw zwalnianych

pracowników. Według obecnej oceny, groźba upadłości dotyczy 9 przedsiębiorstw,

których zobowiązania ogółem przekraczają 3 mld zł przy wartości aktywów około

2 mld zł.

Wpływ regulacji na rynek pracy

Proponowane zmiany do ustawy przyczynią się do zrestrukturyzowania

przedsiębiorstw, co pozwoli zachować miejsca pracy, a w konsekwencji zapobiegnie

zwiększeniu bezrobocia. Obecne zatrudnienie potencjalnych beneficjentów

proponowanych przepisów przekracza poziom 50 tys. osób.

Wpływ regulacji na konkurencyjność zewnętrzną i wewnętrzną gospodarki

Ustawa przyczyni się do sprawnego i efektywnego przeprowadzenia restrukturyzacji,

tak aby przedsiębiorca był w stanie prowadzić działalność gospodarczą na zasadach

rynkowych, czyli stać się konkurencyjnym podmiotem.



11

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Ustawa będzie miała korzystny wpływ na rozwój regionów, przede wszystkim

dotkniętych wysokim bezrobociem.

Konsultacje społeczne

Regulacje zaproponowane w projekcie ustawy stanowią dopełnienie rozwiązań

restrukturyzacyjnych i nie rozszerzają zakresu podmiotowego w stosunku do ustawy

obowiązującej.

Propozycje rozwiązań były przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Zespołu

zajmującego się problemem Huty Częstochowa, w którym uczestniczą także

przedstawiciele związków zawodowych i samorządu.

Projekt ustawy był przedmiotem uzgodnień z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu

Terytorialnego. Komisja Wspólna zaakceptowała, na posiedzeniu w dniu 9 czerwca

2003 r., projekt ustawy.
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