
 
Druk nr 1710-A

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

 

- o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego 
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1638) 
- o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o poręczeniach i gwarancjach 
udzielanych przez Skarb Państwa oraz 
niektóre osoby prawne oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (druk nr 1639) 

 
 

Sejm na 36 posiedzeniu w dniu 19 lutego 2009 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1710 do 

Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu.  

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

20 lutego 2009 r.  

 

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
1) w art. 1 w pkt 4 po lit. b dodać nową lit. w brzmieniu: 
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„...) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Przed udzieleniem poręczenia lub gwarancji dotyczących kontraktów 
krajowych, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 6, minister właściwy do spraw 
finansów publicznych jest obowiązany zasięgnąć opinii Ministra Obrony 
Narodowej.”; 

- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 

- przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 1, 2 i 3 należy rozpatrywać łącznie 

 

2) w art. 1 w pkt 5 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„...) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada Ministrów może udzielić poręczenia lub gwarancji do wysokości wyższej 
niż określona w ust. 1 w przypadku przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu 
dla gospodarki narodowej, bezpieczeństwa lub obronności państwa.”; 

- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 

- przyjąć  

3) w art. 1 w pkt 6 w lit. a dodać nowe tiret w brzmieniu: 

„- dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) finansowanie zakupów materiałów lub wyrobów gotowych, przeznaczonych na 
produkcję, modernizację lub remonty uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego na 
potrzeby kontraktów krajowych w sytuacji, gdy realizacja przedsięwzięcia jest 
istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz gdy 
przedsiębiorca będzie posiadał kontrakt zapewniający uzyskanie środków 
niezbędnych do spłaty gwarantowanego lub poręczonego kredytu, a także 
kontraktów zagranicznych, gdy przedsiębiorca będzie posiadał kontrakt 
zapewniający uzyskanie środków niezbędnych do spłaty gwarantowanego lub 
poręczonego kredytu.”; 

- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 

- przyjąć  

4) w art. 2 pkt 5 nadać brzmienie: 

 „5) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. l. Rada Nadzorcza składa się z przewodniczącego oraz 6 członków, 
powoływanych spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje z 
zakresu finansów i bankowości. 

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, powołuje 
się nowego członka na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. 
Przepisy ust. 1, 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

4. Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej powołuje minister 
właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii ministra 
właściwego do spraw Skarbu Państwa, spośród osób niebędących 
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członkami Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 5. Przewodniczącego i członków 
Rady Nadzorczej odwołuje minister właściwy do spraw instytucji 
finansowych. 

5. W skład Rady Nadzorczej wchodzi przedstawiciel ministra właściwego do 
spraw gospodarki. 

6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, wskutek 
śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. 

7. Po upływie kadencji Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej są 
zobowiązani do pełnienia swoich obowiązków do dnia powołania nowej 
Rady Nadzorczej.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie skreślenie ust. 3 w art. 20 

 

5) w art. 5 w pkt 5, w art. 15b ust. 2 i 3 nadać brzmienie: 

„2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oprocentowania 
kredytów udzielanych w ramach realizacji programów rządowych popierania 
budownictwa mieszkaniowego, z tym że wysokość oprocentowania tych kredytów 
nie może być wyższa niż stopa redyskonta weksli w Narodowym Banku Polskim. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wymagania, jakie powinny spełniać lokale i budynki budowane, 
odbudowywane, rozbudowywane i przebudowywane lub adaptowane przy 
wykorzystaniu kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 

2) standardy wyposażenia technicznego budynków i mieszkań 

 - uwzględniając zapewnienie wyboru przedsięwzięcia o najwyższej użyteczności 
społecznej, racjonalne zużycie energii oraz powszechnie uznawane standardy 
mieszkaniowe.”. 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
-  odrzucić 

 

Uwaga: przyjęcie niektórych poprawek spowoduje zmianę numeracji przepisów 
ustawy. 

 
Warszawa, dnia 20 lutego 2009 r. 
 
 

   Zastępca Przewodniczącego  
 Sprawozdawca  Komisji Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Andrzej Orzechowski  (-) Krystyna Skowrońska  
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