BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 16 lipca 2020 r.
o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem
skutkom gospodarczym COVID-19
(druk nr161)

USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej
gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz.
994)
Art. 2.
Do zadań Agencji należy promocja polskiej gospodarki, w tym:
1) promocja eksportu polskich przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich;
2) promocja polskich branż;
3) wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
4) wspieranie inwestycji polskich za granicą;
5) wspieranie inwestycji polskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) dostarczanie przedsiębiorcom informacji ekonomiczno-handlowych na temat rynków
zagranicznych oraz inwestorom zagranicznym informacji na temat warunków i
uregulowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prowadzenie portalu informacyjnego;
7) organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami;
8) działalność wydawnicza [.] <;>
<9) podejmowanie działań służących zapobieganiu skutkom sytuacji kryzysowych w
rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695) lub
łagodzeniu tych skutków, w tym skutków rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem
SARS-CoV-2, powodującym chorobę zakaźną COVID-19.>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-2USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086 i 1106)

Art. 15zzzzzzd.
1. Spotkania i debaty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015
r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802), mogą być przeprowadzane również za
pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną
transmisję wizji i dźwięku.
2. Ankiety i wywiady mogą być przeprowadzane również za pomocą środków
porozumiewania się na odległość.

<Art. 15zzzzzze.
Rada Ministrów może upoważnić ministra właściwego do spraw finansów publicznych
do zawarcia umowy o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do funduszy, inicjatyw,
mechanizmów i programów uruchamianych przez Unię Europejską i jej instytucje, w
tym Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego, mających na celu przeciwdziałanie
COVID-19, oraz innych umów związanych z realizacją tej umowy.>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

