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SPRAWOZDANIE 

 
KOMISJI USTAWODAWCZEJ, 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 

oraz 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH  

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie 

ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 352) 

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2013 r. skierował do Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
projekt ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych w celu rozpatrzenia go w pierwszym 
czytaniu. 

Komisje na wspólnych posiedzeniach w dniach 2 oraz 12 lipca 2013 r. 
rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt 
ustawy, wprowadziły do niego poprawki i wnoszą o przyjęcie przez Senat 
jednolitego, załączonego projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy. 
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projekt 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia  

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy 

o Banku Gospodarstwa Krajowego 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy 

o Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Jednocześnie upoważnia senatora Witolda Sitarza do reprezentowania Senatu w pracach 

nad projektem. 

 

 



projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego  

Art. 1. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego 

(Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.1)) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu: 

„Art. 11a. 1. Do wynagrodzeń członków Zarządu przepisów ustawy z dnia 3 marca 

2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 254) nie stosuje się. 

2.  Wynagrodzenie osób, o których mowa w ust. 1, oraz wysokość i zasady 

przyznawania premii i innych świadczeń dodatkowych ustala Rada Nadzorcza.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

                                                             

1) Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2009 r. Nr 65, 
poz. 545, Nr 195, poz. 1503, z 2011 r. Nr 28, poz. 143, z 2012 r., poz. 951. 



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

 

Projektodawca proponuje wprowadzenie do ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku 

Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.) regulacji, z której 

jednoznacznie będzie wynikało, że do wynagrodzeń członków Zarządu Banku Gospodarstwa 

Krajowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 254). 

Ustawa „kominowa” reguluje wysokość wynagrodzenia osób zarządzających niektórymi 

podmiotami kontrolowanymi w sposób bezpośredni lub pośredni przez Skarb Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego, takimi jak: przedsiębiorstwa państwowe, jednoosobowe 

spółki prawa handlowego utworzone przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, spółki prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% 

kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, państwowe i samorządowe jednostki 

organizacyjne posiadające osobowość prawną oraz państwowe jednostki budżetowe, 

z wyjątkiem organów administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości. Należy 

zauważyć, że wyżej wymieniona ustawa nie odnosi się bezpośrednio do Banku Gospodarstwa 

Krajowego, co powoduje istotne wątpliwości interpretacyjne (czy – a jeśli tak – to na jakiej 

podstawie stosować ustawę „kominową” do wynagrodzeń członków Zarządu tego Banku). 

Bank Gospodarstwa Krajowego jest bowiem bankiem państwowym, prowadzącym swoją 

działalność na podstawie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego, a nie przedsiębiorstwem 

państwowym lub państwową jednostką organizacyjną (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe, ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 

statut Banku nadany rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. 

w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego nie  definiują Banku jako 

państwowej jednostki organizacyjnej). W związku z powyższym zasadne wydaje się 

uregulowanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego 

bezpośrednio w przepisach aktu podstawowego dla funkcjonowania Banku, tj. w ustawie 

o Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Zdaniem projektodawców, wynagrodzenie zasadnicze członków Zarządu Banku 

Gospodarstwa Krajowego oraz zasady i tryb przyznawania tym osobom premii i świadczeń 

dodatkowych powinny być określane przez Radę Nadzorczą Banku, która zgodnie z art. 9 
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ust. 1 pkt 1 ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego jest organem sprawującym nadzór nad 

działalnością Banku. 

Uchwalając projekt wzięto również pod uwagę fakt, że Bank Gospodarstwa Krajowego 

został włączony w realizację rządowego programu „Inwestycje Polskie”, który zorientowany 

jest na przedsięwzięcia rozwojowe, w oparciu o długoterminowe finansowanie inwestycji 

mających znaczenie dla gospodarki narodowej oraz strategicznych interesów Państwa. 

Działalność Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Inwestycje Polskie” 

będzie polegać na pełnieniu roli podmiotu oferującego usługi komplementarne w stosunku do 

innych podmiotów komercyjnych (zapewnienie „ostatniej złotówki” niezbędnej do 

sfinansowania projektu). 

Następstwem zaproponowanych zmian będzie dostosowanie wysokości wynagrodzeń 

członków Zarządu Banku do standardów przyjętych w sektorze bankowym, co przyczyni się 

do profesjonalizacji zarządzania Bankiem. Może to w efekcie pozytywnie wpłynąć 

na obsługę bankową m.in. programów rządowych. 

Projektodawca przewiduje czternastodniowy termin wejścia w życie ustawy. Zgodnie 

z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 190, poz. 1606, z późn. zm.) akty normatywne, 

zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych 

wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt 

normatywny określi termin dłuższy. W ocenie projektodawcy, zaproponowany  termin 

vacatio legis jest odpowiedni z punktu widzenia adresata przepisów (zmiany dotyczą zasad 

funkcjonowania jednego podmiotu). 

W trakcie prac nad projektem wystąpiono o opinię do: 

1) Ministra Skarbu Państwa; 

2) Ministra Finansów; 

3) Ministra Spraw Zagranicznych; 

4) Banku Gospodarstwa Polskiego; 

5) Naczelnej Rady Adwokackiej; 

6) Związku Banków Polskich; 

7) Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; 

8) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
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Swoje opinie przedstawili: 

1) Bank Gospodarstwa Krajowego (wyrażono pozytywną opinię o projekcie ustawy); 

2) Minister Finansów (wyrażono pozytywną opinię o projekcie ustawy); 

3) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (wyrażono negatywną opinię 

w odniesieniu do zmian proponowanych w ustawie – Prawo zamówień publicznych); 

4) Minister Skarbu Państwa (pozytywnie zaopiniowano projekt w części dotyczącej 

zmiany ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zakwestionowano zmiany 

w ustawie – Prawo zamówień publicznych, jako nieadekwatne do zadań Banku); 

5) Minister Spraw Zagranicznych (wskazano, iż projekt, w części dotyczącej ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, budzi poważne wątpliwości w świetle wymogów 

unijnych w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności poprzez wyłączenie 

przejrzystości udzielania zamówień i konkurencji w tej dziedzinie); 

6) Urząd Zamówień Publicznych (uznano projekt, w części dotyczącej ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, za niezgodny z prawem Unii Europejskiej); 

7) Związek Banków Polskich (zarekomendowano przyjęcie projektu przez Parlament). 

Swoje stanowisko przekazał również Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy 

Konfederacja Pracy (organizacja zakładowa w BGK). Organizacja związkowa 

zakwestionowała projekt zarówno w części dotyczącej zmian w ustawie o Banku 

Gospodarstwa Krajowego, jak i w części dotyczącej ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Kierując się opiniami partnerów społecznych, Senat ograniczył zakres proponowanej 

nowelizacji do zmian w ustawie o Banku Gospodarstwa Krajowego. Pierwotnie projekt 

obejmował również zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych (proponowano 

rozszerzenie katalogu zamówień, które mogą być udzielane z wolnej ręki o zamówienia 

udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dostawy lub usługi, jeżeli ich wartość nie 

przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, tj. nie przekracza tzw. „progów unijnych”).. 

Oceniając wpływ projektu na budżet państwa należy wskazać, że zgodnie z art. 5c 

ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego, Rada Nadzorcza Banku, na wniosek ministra 

właściwego do spraw instytucji finansowych, może obniżyć fundusz statutowy poprzez 

wpłatę do budżetu państwa środków pieniężnych, nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu 

Państwa skarbowych papierów wartościowych bądź nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu 

Państwa lub innej państwowej osoby prawnej akcji lub udziałów przekazanych uprzednio do 



– 4 – 

Banku Gospodarstwa Krajowego w celu podwyższenia funduszu statutowego. Ponadto 

zgodnie z § 36 pkt 5 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w 

sprawie nadania statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, zysk netto zatwierdzony uchwałą 

Rady Nadzorczej może (w całości lub części) zostać przeznaczony na wpłatę do budżetu 

państwa. W przypadku wyłączenia Banku z reżimu ustawy „kominowej” wpływ 

podwyższenia wynagrodzeń członków Zarządu na wynik finansowy, a przez to na stan 

dochodów budżetu państwa, będzie znikomy. Należy zauważyć, że kwota zysku netto Banku 

Gospodarstwa Krajowego za 2012 r. wyniosła ok. 480 mln zł, natomiast fundusze własne 

Banku utrzymują się na poziomie znacznie przekraczającym poziom wymagany przepisami 

ustawy – Prawo bankowe. 

Ustawa nie pociąga za sobą obciążenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


