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Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach 

eksportowych oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa 

ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 489 i 1844) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 5 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Zarząd Korporacji składa się z 4 członków, w tym jednego powoływanego 

i odwoływanego na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”; 

2) w art. 7 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) rozpatrywanie propozycji zmian w działalności Korporacji i przedstawianie ich 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.”; 

3) w art. 7b ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Przewodniczącym Komitetu jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw 

gospodarki.  

2. Sekretariat Komitetu prowadzony jest przez urząd obsługujący ministra 

właściwego do spraw gospodarki.”; 

4) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9. Ogólne warunki umów ubezpieczenia eksportowego zatwierdza, na 

wniosek Korporacji, minister właściwy do spraw gospodarki po zasięgnięciu opinii 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”; 

5) w art. 10 ust. 4–7 otrzymują brzmienie: 

„4. Korporacja za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki może 

dokonywać lokaty wolnych środków; środki uzyskane z dochodów od tych lokat 

wpływają na rachunek, o którym mowa w ust. 1. 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, 
ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych oraz ustawę z dnia 21 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. 
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5. Nadwyżka środków na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na wniosek ministra 

właściwego do spraw gospodarki jest przekazywana do budżetu państwa. 

6. W przypadku ogłoszenia upadłości Korporacji, środki pieniężne zgromadzone 

na rachunku, o którym mowa w ust. 1, nie wchodzą do masy upadłościowej; środki te 

minister właściwy do spraw gospodarki przeznacza na zaspokojenie zawartych przez 

Korporację umów ubezpieczenia eksportowego oraz udzielonych gwarancji 

ubezpieczeniowych, nadwyżkę zaś przekazuje do budżetu państwa. 

7. Czynności, o których mowa w ust. 5 i 6, dokonywane są po zasięgnięciu opinii 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”; 

6) w art. 15: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nadzór nad działalnością Korporacji sprawuje minister właściwy do spraw 

gospodarki na zasadach określonych niniejszą ustawą.”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Nadzór ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie gwarantowanych 

przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych 

obejmuje:”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kontrolę przeprowadzają co najmniej raz w roku pracownicy urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, zwani dalej 

„kontrolerami”, na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw 

gospodarki do przeprowadzenia kontroli oraz po okazaniu legitymacji służbowej 

upoważniającej do przeprowadzenia kontroli.”, 

d) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„7. O przyczynach powodujących wyłączenie kontroler lub Prezes Zarządu 

Korporacji niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki. 

8. O wyłączeniu postanawia minister właściwy do spraw gospodarki; 

postanowienie to jest ostateczne.”, 

e) w ust. 10 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Minister właściwy do spraw gospodarki może w toku przeprowadzania kontroli 

wydłużyć czas trwania, zmienić zakres lub miejsce przeprowadzenia kontroli, 

a także upoważnić do podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych.”, 



– 3 – 

f)  ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. Na podstawie ustaleń kontroli, w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości, minister właściwy do spraw gospodarki żąda ich usunięcia 

w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Żądanie doręcza się 

Prezesowi Zarządu Korporacji.”, 

g) ust. 17 i 18 otrzymują brzmienie: 

„17. Prezes Zarządu Korporacji niezwłocznie, nie później niż w dniu 

następującym po upływie terminu do usunięcia nieprawidłowości wskazanych 

w żądaniu, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informację 

o ich usunięciu, wskazując szczegółowy sposób usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

18. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie zwalnia Korporacji 

z obowiązku spełnienia żądań ministra właściwego do spraw gospodarki, o czym 

przewodniczący kontroli informuje Prezesa Zarządu Korporacji.”, 

h) w ust. 19 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli, mając na względzie:”; 

7) w art. 15a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje prawa z akcji należących do 

Skarbu Państwa w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna.”; 

8) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zakres, formę i terminy składania sprawozdań oraz kontrolowanie ich 

prawidłowości określa, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw gospodarki 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154) po art. 3 dodaje się art. 3a 

w brzmieniu: 

„Art. 3a. Minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje uprawnienia Skarbu 

Państwa, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 6, art. 3, art. 5, art. 5a–5c i art. 18 ust. 1, 

w stosunku do następujących spółek: 

1) Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna; 

2) Polskie Inwestycje Rozwojowe Spółka Akcyjna; 

3) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Spółka Akcyjna; 
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4) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.”.  

Art. 3. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 812, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem 

Głównego Urzędu Miar, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz działalnością 

Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

2) w art. 33a w ust. 1 uchyla się pkt 13. 

Art. 4. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 510 i 1146, z 2015 r. poz. 1513 oraz z 2016 r. poz. 266) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru 

Finansowego, nadaje, w drodze rozporządzenia, statut BGK.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw gospodarki, nadając statut BGK, zasięga 

opinii ministra właściwego do spraw instytucji finansowych oraz ministrów 

właściwych ze względu na nadzór nad funduszami utworzonymi, powierzonymi 

lub przekazanymi BGK na podstawie odrębnych ustaw.”; 

2) w art. 8: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada Nadzorcza składa się z 12 członków, w tym Przewodniczącego oraz 

11 członków, powoływanych spośród osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje. Rada Nadzorcza jest zdolna do działania i podejmowania ważnych 

uchwał, także wtedy gdy łączna liczba członków Rady Nadzorczej wynosi mniej 

niż 12, ale nie mniej niż 8 osób. W każdym przypadku, gdy łączna liczba członków 

Rady Nadzorczej jest mniejsza niż 12, podjęte zostaną w terminie 30 dni czynności 

celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 12 osób.”, 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, 1269, 1960 

i 2281 oraz z 2016 r. poz. 34, 64 i 65. 
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b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

 „3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Prezes Rady 

Ministrów, spośród osób niebędących członkami Zarządu, na wniosek ministra 

właściwego do spraw gospodarki. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje 

Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwych ministrów, o których mowa 

w ust. 4. 

4. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

1) trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki; 

2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych; 

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa; 

6) przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa; 

7) przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu; 

8) przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii.”; 

3) w art. 10: 

a)  ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Zarząd składa się z 6 członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów. 

Zarząd jest zdolny do działania i podejmowania ważnych uchwał, także wtedy gdy 

łączna liczba członków Zarządu wynosi mniej niż 6, ale nie mniej niż 3 osoby. 

W każdym przypadku, gdy łączna liczba członków Zarządu jest mniejsza niż 6, 

podjęte zostaną w terminie 30 dni czynności celem uzupełnienia składu Zarządu do 

6 osób. 

3. Do składania oświadczeń w imieniu BGK, w tym w zakresie praw 

i obowiązków majątkowych, uprawnieni są: 

1) Prezes Zarządu działający łącznie z pierwszym lub drugim Wiceprezesem;  

2) Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub jego 

pełnomocnikiem; 

3) pierwszy lub drugi Wiceprezes działający łącznie z innym członkiem Zarządu 

lub jego pełnomocnikiem; 

4) członek Zarządu powołany na wniosek ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki 
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lub na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub jego pełnomocnikiem; 

5) pełnomocnik Prezesa lub pierwszego lub drugiego Wiceprezesa, lub członka 

Zarządu powołanego na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki lub na 

wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, działający 

łącznie z innym członkiem Zarządu lub jego pełnomocnikiem.”, 

b) uchyla się ust. 4, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje: 

1) Prezesa Zarządu – na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki; 

2) pierwszego Wiceprezesa Zarządu – na wniosek ministra właściwego do spraw 

instytucji finansowych; 

3) drugiego Wiceprezesa Zarządu – na wniosek ministra właściwego do spraw 

transportu;  

4) po jednym członku Zarządu – na wniosek odpowiednio ministra właściwego 

do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw gospodarki 

oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”, 

d) uchyla się ust. 6; 

4) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. Do kompetencji: 

1) pierwszego Wiceprezesa Zarządu – należą sprawy z zakresu dotyczącego 

funkcjonowania rynku finansowego;  

2) drugiego Wiceprezesa Zarządu – należą sprawy z zakresu dotyczącego rozwoju 

infrastruktury transportu;  

3) członka Zarządu powołanego na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego – należą sprawy z zakresu dotyczącego polityki regionalnej i rozwoju 

regionów;  

4) członka Zarządu powołanego na wniosek ministra właściwego do spraw 

gospodarki – należą sprawy z zakresu dotyczącego wspierania gospodarki; 

5) członka Zarządu powołanego na wniosek ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych – należą sprawy z zakresu dotyczącego realizacji dochodów 

i wydatków budżetu państwa.”;  
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5) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12. 1. W uzasadnionych przypadkach Radzie Nadzorczej mogą być udzielane 

wiążące zalecenia w zakresie realizacji rządowych programów oraz zadań 

z wykorzystaniem środków publicznych, o których mowa w art. 4–6, zgodnie z aktualną 

polityką społeczno-gospodarczą państwa. 

2. Wiążących zaleceń, o których mowa w ust. 1, mogą udzielać: 

1) minister właściwy do spraw gospodarki – w zakresie dotyczącym wspierania 

gospodarki; 

2) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – w zakresie dotyczącym 

polityki regionalnej i rozwoju regionów; 

3) minister właściwy do spraw instytucji finansowych – w zakresie dotyczącym 

funkcjonowania rynku finansowego;  

4) minister właściwy do spraw finansów publicznych – w zakresie dotyczącym 

realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa.”; 

6) po art. 12 dodaje się art. 12a i art. 12b w brzmieniu: 

„Art. 12a. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki może żądać od Rady 

Nadzorczej, Zarządu, członków Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 8 ust. 4 pkt 1, 

oraz od członków Zarządu powołanych na wniosek tego ministra przekazania informacji 

dotyczących banku, związanych z zakresem, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1.  

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może żądać od Rady 

Nadzorczej, Zarządu, a także od członków Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 8 

ust. 4 pkt 2, oraz od członka Zarządu powołanego na wniosek tego ministra przekazania 

informacji dotyczących banku, związanych z zakresem, o którym mowa w art. 12 ust. 2 

pkt 2.  

Art. 12b. 1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może żądać od 

Rady Nadzorczej, Zarządu, a także od członka Rady Nadzorczej, o którym mowa 

w art. 8 ust. 4 pkt 3, oraz od pierwszego Wiceprezesa Zarządu przekazania informacji 

dotyczących banku, związanych z zakresem, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 3.  

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może żądać od Rady 

Nadzorczej, Zarządu, a także od członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 8 

ust. 4 pkt 4, oraz od członka Zarządu powołanego na wniosek tego ministra przekazania 

informacji dotyczących banku, związanych z zakresem, o którym mowa w art. 12 ust. 2 

pkt 4.”. 
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 Art. 5. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 2a–2c, w art. 11 w ust. 6 i 8, w art. 15a w ust. 4 i 5, w art. 25 w ust. 2, 

w art. 91 w ust. 8, w art. 96 w ust. 5, w art. 98 w ust. 4, w art. 152 w ust. 2 i 4, w art. 153 

w ust. 1, w art. 155 w ust. 2, w art. 158 w ust. 1, 3 i 4, w art. 160 w ust. 2, w art. 173 

w ust. 1, 3, 3a, 5 i 10, w art. 174 w ust. 5, w art. 175 w ust. 5, w art. 176 w ust. 1, 

w art. 176a w ust. 2 i 5–7, w art. 188 w ust. 6 oraz w art. 198 w różnych przypadkach 

wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach 

wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki”; 

2) w art. 153: 

a) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu przeprowadza zespół, powołany przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki, liczący co najmniej 3 osoby, których 

wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów.”, 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których 

przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.”. 

 Art. 6. W ustawie z dnia 21 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 174) w art. 5: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, dwóch Zastępców 

Przewodniczącego i pięciu członków.”; 

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

„1a) minister właściwy do spraw gospodarki albo jego przedstawiciel;”. 

Art. 7. 1. Zarząd Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej 

zostanie powołany zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 3a ustawy zmienianej 

w art. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Trwająca w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy kadencja Zarządu Korporacji 

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej wygasa z dniem powołania Zarządu 

zgodnie z ust. 1. 
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3. Wszczęta i niezakończona przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kontrola, 

o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, jest wykonywana na 

dotychczasowych zasadach.  

4. Do żądania usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli określonej 

w ust. 3 stosuje się przepisy dotychczasowe.  

Art. 8. 1. Przewodniczący i członkowie Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa 

Krajowego oraz członkowie jego Zarządu zostaną powołani zgodnie z zasadami określonymi 

w art. 8 ust. 3 i 4 oraz art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Trwająca w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy kadencja Rady Nadzorczej Banku 

Gospodarstwa Krajowego i Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego wygasa z dniem 

powołania Rady Nadzorczej i Zarządu zgodnie z ust. 1. Przepisy art. 8 ust. 7 i art. 11 ust. 2 

ustawy zmienianej w art. 4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 9. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy stosuje się przepisy ustaw zmienianych niniejszą ustawą w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą.  

Art. 10. Minister właściwy do spraw gospodarki, w terminie 7 dni od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy, zgłosi swój udział w pracach Komisji Nadzoru Finansowego, 

o której mowa w ustawie zmienianej w art. 6, albo wyznaczy swojego przedstawiciela do 

udziału w pracach tej Komisji. 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE  

W dniu 16 lutego 2016 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 14/2016 

w sprawie przyjęcia „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. W ww. uchwale 

zostały wskazane m.in. główne przedsięwzięcia, które będą realizowane przez Ministra 

Rozwoju we współpracy z właściwymi ministrami w ramach ww. Planu.  

Z przyjętego Planu wynika w szczególności konieczność dostosowania systemu 

prawnego w obszarze funkcjonowania istniejących instytucji wspierania rozwoju w celu 

ich integracji służącej inicjowaniu lub finansowaniu projektów inwestycyjnych, 

wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. 

W przedstawionym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb 

Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw proponuje się 

w tym zakresie rozwiązania dotyczące zmiany zasad nadzoru nad: 

1) Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – przeniesienie 

kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych na ministra 

właściwego do spraw gospodarki; 

2) niektórymi spółkami Skarbu Państwa – przeniesienie kompetencji ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa w zakresie reprezentowania Skarbu 

Państwa na ministra właściwego do spraw gospodarki; 

3) Bankiem Gospodarstwa Krajowego – uwzględnienie ministra właściwego do 

spraw gospodarki w procedurze powoływania i odwoływania członków 

organów Banku; 

4) Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych – przeniesienie kompetencji Prezesa 

Rady Ministrów do wykonywania nadzoru na ministra właściwego do spraw 

gospodarki. 

 W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa 

ubezpieczeniach eksportowych proponuje się dodanie nowej regulacji w ramach art. 5 

ustawy, wskazującej, że Zarząd Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. 

składać się będzie z 4 członków, w tym jednego powoływanego i odwoływanego na 

wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Dodatkowo z uwagi na 

zmiany podziału kompetencji w zakresie dotyczącym ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych i ministra właściwego do spraw gospodarki wprowadzono 
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w ustawie niezbędne zmiany w tym zakresie, w szczególności związane 

z wykonywaniem kontroli w Korporacji. 

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa proponuje się dodanie art. 3a, zgodnie z którym 

minister właściwy do spraw gospodarki będzie wykonywał uprawnienia wynikające 

z praw majątkowych Skarbu Państwa, w szczególności: w zakresie praw z akcji 

i udziałów należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami 

osobistymi, w stosunku do mienia pozostałego po likwidacji państwowej jednostki 

organizacyjnej lub przypadającego Skarbowi Państwa w wyniku likwidacji spółki 

z jego udziałem (art. 2 pkt 5 ustawy), składania oświadczenia woli o utworzeniu spółki 

handlowej lub przystąpieniu do takiej spółki oraz o utworzeniu innej osoby prawnej, 

przewidzianej przepisami prawa (art. 2 pkt 6 ustawy), uprawnienia względem 

państwowych osób prawnych w rozumieniu art. 441 Kodeksu cywilnego, jeżeli nie 

zostały one zastrzeżone na rzecz innych organów państwowych (art. 3 ustawy) oraz 

uprawnienia wynikające z art. 5, art. 5a–5c oraz art. 18 ust. 1 ustawy, w odniesieniu do 

spółek enumeratywnie wskazanych w tym przepisie.  

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej proponuje 

się zmianę art. 9 ust. 3 oraz uchylenie pkt 13 w art. 33a w ust. 1. Jest to związane z tym, 

że minister właściwy do spraw gospodarki przejmuje nadzór nad Prezesem Urzędu 

Zamówień Publicznych od Prezesa Rady Ministrów. 

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

wprowadza się zasadnicze zmiany w zakresie Rady Nadzorczej i Zarządu BGK. 

Projektowana zmiana zakłada zmianę sposobu powoływania tych organów BGK, 

a także zmiany w ich składzie. Mają one na celu właściwe uwzględnienie roli ministra 

właściwego do spraw gospodarki w zarządzaniu BGK z uwagi na istotną rolę, jaką 

BGK pełni w realizacji programów wspierających rozwój gospodarczy. 

W konsekwencji dostosowano również regulacje związane z wykonywaniem 

kompetencji ujętych w ustawie (dotyczy to nadawania statutu BGK, sposobu jego 

reprezentacji i udzielania wiążących zaleceń), a także wprowadzono dodatkowe 

kompetencje dotyczące uzyskania informacji przez właściwych ministrów. 

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych proponuje 

się przekazanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki nadzoru nad Prezesem 
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Urzędu Zamówień Publicznych (art. 152 ust. 2 ustawy), uprawnień w zakresie: 

nadawania, w drodze zarządzenia, statutu UZP (art. 152 ust. 4 ustawy), powoływania, 

odwoływania członków Rady Zamówień Publicznych (art. 155–160 ustawy), 

powoływania, odwoływania członków KIO, rzecznika dyscyplinarnego KIO, ustalania 

wynagrodzenia członków KIO, zawieszania członków KIO (art. 173–198 ustawy) oraz 

wydawania aktów wykonawczych do ustawy (17 aktów wykonawczych). 

Natomiast w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym proponuje się rozszerzenie składu Komisji Nadzoru Finansowego 

o ministra właściwego do spraw gospodarki lub jego przedstawiciela. 

W projekcie ustawy zamieszczono również niezbędne przepisy przejściowe 

związane ze zmianami dotyczącymi organów podmiotów objętych nowelizacją.  

Z uwagi na zmiany w zakresie przeprowadzanej kontroli w Korporacji 

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. wprowadzono do projektu stosowny przepis 

przejściowy wskazujący, że do wszczętych i niezakończonych kontroli stosuje się 

przepisy dotychczasowe. Przewidziano również termin na zgłoszenie udziału ministra 

właściwego do spraw gospodarki w pracach Komisji Nadzoru Finansowego albo na 

wyznaczenie swojego przedstawiciela do udziału w pracach tej Komisji.  

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie po upływie 7 dni od 

dnia ogłoszenia. Wyznaczenie krótszego niż 14 dni okresu vacatio legis wynika 

z potrzeby jak najszybszego przeprowadzenia proponowanych zmian kompetencyjnych, 

które mają służyć rozpoczęciu realizacji wskazanego Planu na rzecz odpowiedzialnego 

rozwoju. 

Projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt nie podlega obowiązkowi uzyskania opinii organów i instytucji Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiego Banku Centralnego, o którym mowa w § 39 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 

Rady Ministrów (M.P. poz. 979 oraz z 2015 r. poz. 1063).  

Zakres spraw regulowanych niniejszym projektem nie jest objęty prawem Unii 

Europejskiej. 



Nazwa projektu 

Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa 
ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Rozwoju 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
Ministerstwo Skarbu Państwa 
Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Dyrektor Dorota Chlebosz (dorota.chlebosz@mr.gov.pl), Aneta Bracik 
(aneta.bracik@mr.gov.pl), Justyna Rogozińska 
(justyna.rogozinska@mr.gov.pl),Wiktor Kochalewicz 
(wiktor.kochalewicz@mr.gov.pl). 

Data sporządzenia 
 

Źródło:  
Decyzja Prezesa Rady Ministrów/zapowiedzi 
z exposé 

 

Nr w wykazie prac:  
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Konieczność zapewnienia skutecznego zarządzania i kierowania zasobami rozwoju kraju i procesem zamówień 
publicznych. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Przeniesienie kompetencji i nadzoru nad Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., które dotychczas 
wykonywał minister właściwy do spraw finansów publicznych, na ministra właściwego do spraw gospodarki; w tym celu 
dokonuje się odpowiednich zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa 
ubezpieczeniach eksportowych.  

Przejęcie przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w stosunku do niektórych spółek Skarbu Państwa, tj.: Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A., Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Polskich Inwestycji 
Rozwojowych S.A., Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A., uprawnień właścicielskich przez zmianę ustawy 
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. 

Uwzględnienie ministra właściwego do spraw gospodarki w procedurze powoływania i odwoływania członków organów 
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przeniesienie kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych 
w zakresie ich powoływania i odwoływania na Prezesa Rady Ministrów przez zmianę ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  
o Banku Gospodarstwa Krajowego 

Przeniesienie kompetencji Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania nadzoru nad Prezesem Urzędu Zamówień 
Publicznych na ministra właściwego do spraw gospodarki przez zmianę ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych. 

Ponadto proponuje się rozszerzenie składu Komisji Nadzoru Finansowego o ministra właściwego do spraw gospodarki 
lub jego przedstawiciela przez zmianę ustawy z dnia 21 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. 
 
Wraz z przeniesieniem kompetencji na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki wszelkie zasoby osobowe,  
rzeczowe oraz finansowe pozostające dotychczas odpowiednio w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów, Ministra Skarbu 
Państwa oraz Ministra Finansów zostaną przejęte przez ministra właściwego do spraw gospodarki.  
Proponowane rozwiązania stanowią realizację „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, który został przyjęty 
uchwałą nr 14/2016 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2016 r. W ww. uchwale zostały wskazane m.in. główne 
przedsięwzięcia, które będą realizowane przez Ministra Rozwoju we współpracy z właściwymi ministrami w ramach 
ww. Planu. Z przyjętego Planu wynika w szczególności konieczność dostosowania systemu prawnego w obszarze 
funkcjonowania istniejących instytucji, wspierania rozwoju w celu ich integracji służącej inicjowaniu lub finansowaniu 
projektów inwestycyjnych, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. 
 
Proponowane zmiany kompetencyjne w administracji publicznej przyczynią się do rozwoju procesów gospodarczych 
kraju oraz usprawnią sferę działania zamówień publicznych. 
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3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Administracja Publiczna 2 MSP, KPRM, MF, BGK, UZP, 
KUKE, KNF 

Zmiana pracodawcy 
w przypadku przejęcia 
pracowników przez ministra 
właściwego do spraw 
gospodarki. 

Spółki Skarbu Państwa 4 MSP (ARP S.A, PAIiIZ S.A., 
PIR S.A., PKO BP S.A.) 

Zmiana podmiotu 
wykonującego uprawnienia 
właścicielskie w stosunku do 
przejętych spółek oraz banków 
przez ministra właściwego do 
spraw gospodarki. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Ze względu na przedmiot projektu i ograniczony krąg adresatów regulacji nie przeprowadzono konsultacji publicznych. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  Przyjęte rozwiązania nie spowodują dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów 
publicznych, w tym budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.  

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń 

 
W celu realizacji proponowanych rozstrzygnięć może nastąpić przeniesienie dochodów  
i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między odpowiednimi częściami, działami  
i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem środków publicznych wynikających z ustawy 
budżetowej. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu duże przedsiębiorstwa  



3 
 

niepieniężnym sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

Regulacja nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt ustawy nie wpłynie na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 demografia 
 mienie państwowe 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Nie dotyczy. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 
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