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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 13 maja 2016 r. 

o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach 

eksportowych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 172) 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. O GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA 

UBEZPIECZENIACH EKSPORTOWYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 489 i 1844) 

 

Art. 5. 

1. Prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń eksportowych, na warunkach 

określonych ustawą, powierza się Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 

Spółka Akcyjna, zwanej dalej "Korporacją". 

2. Korporacja prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1, i udziela gwarancji 

ubezpieczeniowych w imieniu własnym. 

<2a. Zarząd Korporacji składa się z 4 członków.> 

[3. Członków Zarządu Korporacji powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Korporacji.] 

<3. Członków Zarządu Korporacji powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Korporacji, w tym jednego na wniosek ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych.> 

<3a. Zarząd jest zdolny do działania i podejmowania ważnych uchwał także wtedy, gdy 

liczba członków Zarządu wynosi nie mniej niż 3 osoby.  

3b. W przypadku gdy liczba członków Zarządu jest mniejsza niż 4, podejmuje się w 

terminie 30 dni czynności celem uzupełnienia składu Zarządu do 4 osób.> 

4. Do umów zawieranych w zakresie uregulowanym niniejszą ustawą nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844). 

5. Do firmy Korporacji nie stosuje się art. 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 4. 

 

Art. 7. 

1. Tworzy się Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, zwany dalej "Komitetem". 

2. Do zadań Komitetu należy: 

1)   określanie szczegółowych zasad działalności Korporacji w zakresie gwarantowanych 

przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych, z 

uwzględnieniem standardów obowiązujących w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej; 
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2)   określanie zasad ustalania stawek ubezpieczeniowych oraz wynagrodzeń z tytułu 

udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych; 

3)   opiniowanie wniosków o ubezpieczenie eksportowe oraz zleceń udzielenia gwarancji 

ubezpieczeniowych w ramach limitu, o którym mowa w art. 5a; 

4)   ustalanie zakresu uprawnień Korporacji do podejmowania decyzji dotyczących 

zawierania umów ubezpieczenia eksportowego oraz udzielenia gwarancji 

ubezpieczeniowych; 

5)   klasyfikowanie krajów w zależności od stopnia ryzyka; 

6)   rozpatrywanie rocznych sprawozdań Korporacji z jej działalności, obejmujących: 

a)  stan zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia eksportowego, umów 

kredytowych, udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych oraz stopień 

wykorzystania limitu określonego w ustawie budżetowej, 

b)  przychody ze składek, wynagrodzenia z tytułu udzielonych gwarancji 

ubezpieczeniowych, wypłacone odszkodowania i kwoty gwarancji 

ubezpieczeniowych oraz uzyskane kwoty regresów, 

c)  przewidywane zobowiązania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia 

eksportowego i udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych na poszczególne lata; 

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

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.] 

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

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.> 

3. Komitet przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdanie ze swojej działalności w 

terminie do dnia 31 maja następnego roku. 

 

Art. 7b. 

[1. Przewodniczącym Komitetu jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. 

2. Sekretariat Komitetu prowadzony jest przez urząd obsługujący ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych.] 

<1. Przewodniczącym Komitetu jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw 

gospodarki.  

2. Sekretariat Komitetu prowadzony jest przez urząd obsługujący ministra właściwego 

do spraw gospodarki.> 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działania i organizację 

Komitetu. 

[Art. 9. 

Ogólne warunki umów ubezpieczenia eksportowego zatwierdza, na wniosek Korporacji, 

minister właściwy do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego 

do spraw gospodarki.] 
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<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.> 

 

Art. 10. 

1. Rozliczenia finansowe związane z ubezpieczeniem bezpośrednim lub reasekuracją oraz 

udzieleniem gwarancji ubezpieczeniowych w zakresie uregulowanym ustawą prowadzone 

są przez Korporację na wyodrębnionym rachunku bankowym. 

2. Na rachunku, o którym mowa w ust. 1, są gromadzone: 

1)   składki z tytułu ubezpieczeń eksportowych i reasekuracji oraz wynagrodzenia z tytułu 

udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych; 

2)   kwoty uzyskane w wyniku postępowań windykacyjnych i regresowych; 

3)   odsetki od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku; 

4)   odsetki od lokat wolnych środków; 

5)   środki pochodzące z kredytów bankowych; 

6)   pożyczki ze środków Skarbu Państwa, określone w art. 13 ust. 2 pkt 2; 

7)   środki przekazane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

określone w art. 19; 

8)   środki przekazane przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej 

Polskiej w Unii Europejskiej, określone w art. 20 ust. 1; 

9)   składki zwrotne; 

10)  dodatnie różnice kursowe; 

11)  pozostałe wpływy. 

2a. Z rachunku, o którym mowa w ust. 1, są pokrywane: 

1)   odszkodowania i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych; 

2)   składki reasekuracyjne; 

3)   zwroty składek; 

4)   koszty postępowań windykacyjnych i regresowych; 

5)   koszty likwidacji szkód; 

6)   wydatki na utworzenie lokat; 

7)   spłaty kredytów bankowych; 

8)   spłaty odsetek od kredytów bankowych; 

9)   spłaty pożyczek otrzymanych zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2; 

10)  środki przekazane do budżetu państwa; 

11)  prowizje za prowadzenie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń 

eksportowych i udzielane gwarancje ubezpieczeniowe, o których mowa w art. 14; 

12)  ujemne różnice kursowe; 

13)  opłaty bankowe; 

14)  pozostałe wydatki. 

3. Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym nie stanowią przychodu 

Korporacji w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 
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[4. Korporacja za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych może 

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

na rachunek, o którym mowa w ust. 1. 

5. Nadwyżka środków na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na wniosek ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych 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 finansów publicznych 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 gospodarki.] 

<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. 

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.> 

 

Art. 15. 

[1. Nadzór nad działalnością Korporacji sprawuje minister właściwy do spraw finansów 

publicznych na zasadach określonych niniejszą ustawą.] 

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

gospodarki na zasadach określonych niniejszą ustawą.> 

2. [Nadzór ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie gwarantowanych 

przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych obejmuje:] 

<Nadzór ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie gwarantowanych 

przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych 

obejmuje:> 

1)   przeprowadzanie kontroli w Korporacji; 

2)   występowanie do Korporacji z żądaniem przekazania w wyznaczonym terminie 

pisemnych informacji i wyjaśnień, w tym dotyczących poszczególnych umów 

ubezpieczenia; 

3)   żądanie usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości. 

[3. Kontrolę przeprowadzają co najmniej raz w roku pracownicy urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwani dalej "kontrolerami", na 
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podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 

przeprowadzenia kontroli oraz po okazaniu legitymacji służbowej upoważniającej do 

przeprowadzenia kontroli.] 

<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.> 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1)   wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli; 

2)   datę i miejsce wystawienia; 

3)   imiona i nazwiska pracowników organu kontroli uprawnionych do wykonania kontroli 

oraz numery ich legitymacji służbowych; 

4)   imię i nazwisko przewodniczącego kontroli; 

5)   zakres przedmiotowy kontroli; 

6)   datę rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

7)   podpis osoby udzielającej upoważnienia; 

8)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

5. Kontroler podlega wyłączeniu, na wniosek lub z urzędu, z postępowania kontrolnego, jeżeli 

wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub 

obowiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, 

krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia kontrolera trwają także po 

ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6. Kontroler może być wyłączony, na wniosek lub z urzędu, z postępowania kontrolnego w 

każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. 

[7. O przyczynach powodujących wyłączenie kontroler lub Prezes Zarządu Korporacji 

niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

8. O wyłączeniu postanawia minister właściwy do spraw finansów publicznych; 

postanowienie to jest ostateczne.] 

<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.> 

9. Do czasu wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 8, kontroler podejmuje jedynie 

czynności niecierpiące zwłoki. 

10. [Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w toku przeprowadzania 

kontroli wydłużyć czas trwania, zmienić zakres lub miejsce przeprowadzenia kontroli, a 

także upoważnić do podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych.] <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.> W tym celu dokonuje odpowiednich zmian w 
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upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, załączając uzasadnienie na piśmie, i 

niezwłocznie informuje o tym Korporację. Łączny czas trwania kontroli nie może 

przekraczać 4 tygodni w roku. 

11. Jeżeli wyniki kontroli wykazały naruszenie prawa przez Korporację, można 

przeprowadzić w danym roku kalendarzowym powtórną kontrolę w tym samym zakresie 

przedmiotowym, a czasu jej trwania nie wlicza się do czasu, o którym mowa w ust. 10. 

12. Członkowie Zarządu Korporacji oraz pracownicy Korporacji są obowiązani: 

1)   umożliwić kontrolerowi swobodny wstęp do pomieszczeń Korporacji, w których 

prowadzona jest działalność określona w ustawie; 

2)   udostępnić oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem umożliwiającym 

prowadzenie czynności kontrolnych oraz udostępnić kontrolerowi posiadane 

urządzenia techniczne służące usprawnieniu wykonywania czynności kontrolnych; 

3)   udzielić pisemnych i ustnych informacji i wyjaśnień, okazać wszelkie dokumenty, w 

tym również mające formę zapisu elektronicznego, związane z działalnością 

Korporacji; 

4)   na żądanie kontrolera sporządzać na koszt Korporacji kopie informacji i dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia kontroli wymienionych w pkt 3 oraz 

5)   udzielić kontrolerowi wszechstronnej pomocy w wykonywaniu czynności 

kontrolnych. 

13. Wyniki kontroli przedstawia się w protokole kontroli. Protokół sporządza się w dwóch 

egzemplarzach, które podpisuje przewodniczący kontroli lub upoważniony przez niego 

kontroler i Prezes Zarządu Korporacji. 

14. Prezesowi Zarządu Korporacji przysługuje uprawnienie do: 

1)   zgłoszenia do przewodniczącego kontroli, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

protokołu kontroli, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych 

zastrzeżeń do protokołu; 

2)   odmowy podpisania protokołu kontroli, z podaniem na piśmie przyczyny odmowy. 

[15. Na podstawie ustaleń kontroli, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych żąda ich usunięcia w wyznaczonym terminie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy. Żądanie doręcza się Prezesowi Zarządu Korporacji.] 

<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.> 

16. Bieg terminu do usunięcia przez Korporację nieprawidłowości wskazanych w żądaniu, o 

których mowa w ust. 15, rozpoczyna się w dniu następującym po dniu doręczenia tego 

żądania. 

[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 finansów publicznych informację o ich usunięciu, wskazując 

szczegółowy sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
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18. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie zwalnia Korporacji z obowiązku spełnienia 

żądań ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o czym przewodniczący 

kontroli informuje Prezesa Zarządu Korporacji.] 

<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.> 

19. [Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli, mając na względzie:]  <Minister właściwy 

do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób 

przeprowadzania kontroli, mając na względzie:> 

1)   zapewnienie obiektywnego ustalenia stanu faktycznego oraz rzetelnego jego 

udokumentowania, pozwalającego na ocenę sposobu działania Korporacji, a w razie 

stwierdzenia nieprawidłowości ustalenie ich zakresu i przyczyn oraz osób 

odpowiedzialnych za ich powstanie; 

2)   niezakłócanie w istotnym stopniu działalności gospodarczej prowadzonej przez 

Korporację, w szczególności realizacji jej zobowiązań wobec osób trzecich. 

 

Art. 15a. 

[1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje prawa z akcji należących do 

Skarbu Państwa w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna.] 

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

Skarbu Państwa w Korporacji.> 

2. W zakresie uregulowanym w ust. 1 nie stosuje się przepisu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 

sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki 

i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497 i Nr 156, poz. 775 oraz z 2004 r. Nr 

273, poz. 2703). 

 

Art. 16. 

1. Korporacja przedstawia okresowe sprawozdania o stanie rachunku, o którym mowa w art. 

10 ust. 1, zawartych ubezpieczeniach eksportowych oraz udzielonych gwarancjach 

ubezpieczeniowych i dokonanych z tego tytułu wypłatach: 

1)   kwartalne - ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki; 

2)   roczne - Radzie Ministrów, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych i ministra właściwego do spraw gospodarki. 

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

określa, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw finansów publicznych w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki.] 
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<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.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. O ZASADACH WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH SKARBOWI PAŃSTWA (Dz. U. z 2016 r. poz. 154) 

 

<Rozdział 1b 

Zadania z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa 

realizowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

 

Art. 7d. 

Minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje uprawnienia przysługujące Skarbowi 

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

do następujących spółek: 

1) Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej; 

2) Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej; 

3) Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Spółki Akcyjnej; 

4) Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 543) 

 

Art. 9. 

1. Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki, 

współpracy gospodarczej z zagranicą, oceny zgodności, miar i probiernictwa, własności 

przemysłowej, innowacyjności, działalności gospodarczej, promocji gospodarki polskiej w 

kraju i za granicą, oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego. 

2. Do ministra właściwego do spraw gospodarki należą w szczególności sprawy: 

1)   kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; 

2)   podejmowania działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz 

innowacyjności gospodarki polskiej; 

3)   formułowania założeń współpracy gospodarczej z zagranicą; 
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4)   współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz 

prowadzenia działań w zakresie kształtowania i realizacji zasad wymiany handlowej 

Unii Europejskiej z krajami trzecimi, w tym w szczególności w ramach wspólnej 

polityki handlowej Unii Europejskiej; 

5)   promocji gospodarki, w tym wspierania rozwoju eksportu i inwestycji polskich za 

granicą oraz wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 

6)   nadzoru nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w 

rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego 

pokoju i bezpieczeństwa w związku z porozumieniami i zobowiązaniami 

międzynarodowymi; 

10)  wprowadzania środków administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami, a 

także sprawy przywozu i wywozu technologii; 

11)  udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie polityki gospodarczej. 

[3. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu 

Miar oraz nad działalnością Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<3. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem Głównego 

Urzędu Miar i Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz nad działalnością 

Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.> 

4. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Urząd Dozoru Technicznego oraz 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki pełni funkcję koordynatora krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych. 

 

Art. 33a. 

1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji rządowej nieobjętą 

zakresem działów administracji rządowej, wykonywaną przez: 

1)   (uchylony); 

2)   Główny Urząd Statystyczny; 

3)   (uchylony); 

3a)  (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   Polski Komitet Normalizacyjny; 

6)   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

7)   Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu; 

7a)  Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

9a)  (uchylony); 
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10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  (uchylony); 

[13)  Urząd Zamówień Publicznych;] 

14)  (uchylony); 

15)  Urząd Regulacji Energetyki; 

16)  Polską Agencję Kosmiczną. 

2. Zakres sprawowania przez Prezesa Rady Ministrów nadzoru, o którym mowa w ust. 1, 

określają ustawy. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień właściwego ministra określonych w odrębnych 

przepisach, w stosunku do urzędów, o których mowa w ust. 1. 

4. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, wyznacza: 

1)   ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych 

oraz do spraw uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania 

działalności, objętych działalnością administracji rządowej wykonywaną przez 

urzędy określone w ust. 1, oraz wskazuje, który z tych urzędów wyznaczony minister 

może upoważnić do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w 

zawodach regulowanych oraz w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania 

lub wykonywania działalności, 

2)   ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w tych zawodach 

regulowanych oraz do spraw uznawania kwalifikacji do podejmowania lub 

wykonywania tych działalności, dla wykonywania których właściwy jest więcej niż 

jeden minister 

- kierując się specyfiką poszczególnych zawodów regulowanych oraz działalności, 

właściwością odpowiednich działów administracji rządowej, a także zakresem działania 

urzędów, o których mowa w ust. 1. 

5. Minister, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do 

wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz 

w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności 

wskazany urząd albo podmioty, o których mowa w art. 4a ust. 3. 

6. Minister, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do 

wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz 

w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności 

podmioty, o których mowa w art. 4a ust. 3. 
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USTAWA 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 i 615) 

 

Art. 2. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK", utworzony rozporządzeniem 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu (fuzji) państwowych 

instytucji kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 1936 r. Nr 59, poz. 

438), jest bankiem państwowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.). 

2. Siedzibą BGK jest miasto stołeczne Warszawa. 

3. [Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, 

nadaje, w drodze rozporządzenia, statut BGK.] <Minister właściwy do spraw 

gospodarki, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw instytucji 

finansowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego, nadaje, w drodze rozporządzenia, 

statut BGK.> W rozporządzeniu minister określi w szczególności: 

1)   organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez BGK; 

2)   szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej i Zarządu; 

3)   (uchylony); 

4)   fundusze własne BGK i zasady prowadzenia gospodarki finansowej. 

[4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, nadając statut BGK, zasięga opinii 

ministrów właściwych ze względu na nadzór nad funduszami utworzonymi, powierzonymi 

lub przekazanymi BGK na podstawie odrębnych ustaw.] 

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

ministrów właściwych ze względu na nadzór nad funduszami utworzonymi, 

powierzonymi lub przekazanymi BGK na podstawie odrębnych ustaw.> 

 

Art. 8. 

[1. Rada Nadzorcza składa się z przewodniczącego oraz od 8 do 12 członków, powoływanych 

spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu finansów.] 

<1. Rada Nadzorcza składa się z 12 członków, w tym przewodniczącego, powoływanych 

spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.> 

<1a. Rada Nadzorcza jest zdolna do działania i podejmowania ważnych uchwał także 

wtedy, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi mniej niż 12, ale nie mniej niż 8 

osób.  

1b. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż 12, podejmuje 

się w terminie 30 dni czynności celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 12 

osób.> 

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata. 

[3. Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej powołuje minister właściwy do spraw 

instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw Skarbu 

Państwa, spośród osób niebędących członkami Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 4. 
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Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej odwołuje minister właściwy do spraw 

instytucji finansowych. 

4. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

1)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa; 

2)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii; 

3)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa; 

4)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu; 

5)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.] 

<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.> 

5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, wskutek śmierci, 

rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji 

Rady Nadzorczej powołuje się nowego członka na okres do końca kadencji Rady 

Nadzorczej. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

7. Po upływie kadencji Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do 

pełnienia swoich obowiązków do dnia powołania nowej Rady Nadzorczej. 

 

Art. 9. 

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

1)   sprawowanie nadzoru nad działalnością BGK; 

[2)   opracowywanie i udzielanie Zarządowi wytycznych dotyczących działalności BGK w 

związku z zaleceniami, o których mowa w art. 12;] 

[3)   czuwanie nad zgodnością działalności Zarządu z przepisami prawa i statutem oraz 

wytycznymi, o których mowa w pkt 2;] 

<3) czuwanie nad zgodnością działalności Zarządu z przepisami prawa i statutem;> 

4)   uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego BGK; 

5)   zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego; 

6)   zatwierdzanie podziału zysku i sposobu pokrycia strat; 
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7)   przyjmowanie sprawozdania z działalności BGK. 

2. Rada Nadzorcza uchyla uchwały Zarządu niezgodne z przepisami prawa lub statutem 

BGK. 

[3. Rada Nadzorcza może uchylić uchwałę Zarządu niezgodną z wytycznymi, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2.] 

 

Art. 10. 

1. Zarząd kieruje działalnością BGK. 

[2. Zarząd składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa 

- pierwszego zastępcy prezesa i wiceprezesów.] 

<2. Zarząd składa się z 6 członków, w tym prezesa, pierwszego wiceprezesa i 

wiceprezesa.> 

<2a. Zarząd jest zdolny do działania i podejmowania ważnych uchwał także wtedy, gdy 

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

2b. W przypadku gdy liczba członków Zarządu jest mniejsza niż 6, podejmuje się 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 samodzielnie; 

2)   dwaj członkowie Zarządu spośród pozostałych członków Zarządu działający łącznie; 

3)   pełnomocnicy - w zakresie otrzymanych pełnomocnictw, działający samodzielnie lub 

łącznie z innym pełnomocnikiem lub członkiem Zarządu.] 

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

majątkowych, uprawnieni są: 

1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie; 

2) pełnomocnicy – w zakresie otrzymanych pełnomocnictw, działający samodzielnie 

lub łącznie z innym pełnomocnikiem lub członkiem Zarządu.> 

[4. Liczbę wiceprezesów i członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.] 

[5. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek ministra właściwego do spraw 

instytucji finansowych, a odwołuje - minister właściwy do spraw instytucji finansowych na 

wniosek Rady Nadzorczej.] 

<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) 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.> 

[6. Wiceprezesa - pierwszego zastępcę prezesa powołuje Rada Nadzorcza na wniosek 

ministra właściwego do spraw transportu, a wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu 

powołuje Rada Nadzorcza na wniosek prezesa Zarządu. Wiceprezesa - pierwszego 
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zastępcę prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu odwołuje Rada 

Nadzorcza.] 

7. Powołanie prezesa Zarządu i jednego członka Zarządu następuje za zgodą Komisji Nadzoru 

Finansowego. Przepisy art. 22a ust. 2 i art. 22b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe stosuje się odpowiednio. 

8. Prezes Zarządu reprezentuje BGK na zewnątrz, przewodniczy obradom Zarządu oraz 

organizuje działalność BGK. 

 

<Art. 10a. 

Do kompetencji: 

1) pierwszego wiceprezesa Zarządu – należą sprawy z zakresu funkcjonowania rynku 

finansowego;  

2) wiceprezesa Zarządu – należą sprawy z zakresu rozwoju infrastruktury transportu;  

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

regionalnego – należą sprawy z zakresu polityki regionalnej i rozwoju regionów;  

4) członka Zarządu powołanego na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki – 

należą sprawy z zakresu wspierania gospodarki; 

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

publicznych – należą sprawy z zakresu realizacji dochodów i wydatków budżetu 

państwa.> 

 

Art. 11. 

1. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 

2. Po upływie kadencji Zarządu, członkowie Zarządu są zobowiązani do pełnienia swoich 

obowiązków do dnia powołania nowego Zarządu. 

3. Rada Nadzorcza może, z ważnych powodów, zawiesić w czynnościach poszczególnych lub 

wszystkich członków Zarządu, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

4. W okresie zawieszenia członek Zarządu otrzymuje połowę przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

5. Rada Nadzorcza może delegować, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, członków Rady 

Nadzorczej do wykonywania czynności członków Zarządu: 

1)   którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą 

sprawować swoich czynności; 

2)   jeżeli uzna takie działanie za niezbędne w celu ostrożnego i stabilnego zarządzania 

bankiem. 

6. W okresie delegowania, o którym mowa w ust. 5, mandat członka Rady Nadzorczej ulega 

zawieszeniu. 

7. Mandat członka Zarządu wygasa z upływem kadencji, wskutek śmierci, rezygnacji albo 

odwołania go ze składu Zarządu. 

8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarządu 

powołuje się nowego członka na okres do końca kadencji Zarządu. [Przepisy art. 10 ust. 5-

7 stosuje się odpowiednio.]  <Przepisy art. 10 ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.> 
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9. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o 

wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. 

 

[Art. 12. 

W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw instytucji finansowych może 

udzielać Radzie Nadzorczej wiążących zaleceń 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.] 

 

<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 

BGK z zakresu wspierania gospodarki.  

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

Zarządu, 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 BGK z zakresu polityki regionalnej i rozwoju regionów.  

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może żądać od Rady Nadzorczej, 

Zarządu, członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 3, oraz od 

pierwszego wiceprezesa Zarządu przekazania informacji dotyczących BGK z zakresu 

funkcjonowania rynku finansowego.  

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może żądać od Rady Nadzorczej, 

Zarządu, 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 BGK z zakresu realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 174 i 615) 

 

Art. 5. 

[1. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, dwóch Zastępców Przewodniczącego i 

czterech członków.] 

<1. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, dwóch Zastępców Przewodniczącego i 

pięciu członków.> 

2. Członkami Komisji są: 

1)   minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel; 

<1a) minister właściwy do spraw gospodarki albo jego przedstawiciel;> 
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2)   minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel; 

3)   Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego członek Zarządu 

Narodowego Banku Polskiego; 

4)   przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W posiedzeniach Komisji w sprawach rekomendacji, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 

5 ustawy - Prawo bankowe, mogą uczestniczyć z głosem doradczym wskazani Komisji 

przedstawiciele izb gospodarczych zrzeszających banki. 

4. Każda z izb gospodarczych, o których mowa w ust. 3, jest uprawniona do wskazania 

Komisji jednego przedstawiciela. 

 


