BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r.
o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne
(druk nr 290)

USTAWA z dnia 8 maja 1997 r. O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELANYCH
PRZEZ SKARB PAŃSTWA ORAZ NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE (Dz. U. z 2012 r. poz.
657)
Art. 34a.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na własny
rachunek, poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów społecznogospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego,
obejmujących w szczególności projekty:
1) realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
2) infrastrukturalne,
3) związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw
- w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.
<1a. W ramach programów, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego
może udzielać pomocy publicznej lub pomocy de minimis.>
2. W ramach programów rządowych, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa
Krajowego może obejmować lub nabywać akcje (udziały) podmiotów udzielających
poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz obejmować akcje (udziały) we
współtworzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego podmiotach mających udzielać
poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego.
<3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki oraz tryb udzielania w ramach programów
rządowych, o których mowa w ust. 1, w formie poręczeń lub gwarancji Banku
Gospodarstwa Krajowego:
1) pomocy publicznej,
2) pomocy de minimis
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-2– uwzględniając konieczność realizacji celów określonych w programach rządowych
oraz efektywnego i skutecznego wykorzystania poszczególnych rodzajów pomocy, a
także zapewnienia przejrzystości udzielania tej pomocy i jej zgodności z rynkiem
wewnętrznym.>
Art. 34b.
1. Do poręczenia i gwarancji stosuje się odpowiednio art. 2b ust. 1, art. 8 i art. 34.
[2. Szczegółowe warunki i tryb udzielania poręczeń lub gwarancji oraz warunki i tryb
pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji określi umowa
zawarta między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem
Gospodarstwa Krajowego.]
<2. Umowa między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem
Gospodarstwa Krajowego określi:
1) szczegółowe warunki i tryb udzielania poręczeń i gwarancji;
2) warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych poręczeń i
gwarancji;
3) warunki i terminy przekazywania środków na pokrycie kosztów i wydatków
związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji w ramach programów
rządowych polegających na udzielaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego
pomocy publicznej lub pomocy de minimis, w tym wypłat z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji.>
3. Informacje, o których mowa w art. 34 ust. 1, w zakresie poręczeń i gwarancji udzielanych
przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w art. 34a, są przekazywane w
terminie 60 dni po upływie półrocza.
Art. 34d.
[1. W celu realizacji programów rządowych minister właściwy do spraw finansów
publicznych przekazuje środki na zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa
Krajowego.]
<1. W celu realizacji programów rządowych minister właściwy do spraw finansów
publicznych przekazuje środki na zwiększenie funduszu statutowego Banku
Gospodarstwa Krajowego, mając na względzie konieczność pokrycia ryzyka
działalności bankowej ponoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w
związku z realizacją tych programów.>
<1a. W związku z realizacją programów rządowych polegających na udzielaniu przez
Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Bankowi
Gospodarstwa Krajowego środki na pokrycie kosztów i wydatków związanych z
udzielaniem poręczeń i gwarancji, w tym wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i
gwarancji.>
2. W celu realizacji programów rządowych minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w
imieniu Skarbu Państwa, może, w drodze rozporządzenia, przekazać nieodpłatnie
Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcje lub udziały stanowiące własność Skarbu
Państwa.
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-33. Do przekazania akcji (udziałów), o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, dotyczących
trybu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa.
4. Środki finansowe w wysokości 50% przychodów ze sprzedaży przekazanych akcji lub
udziałów, o których mowa w ust. 2, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia, o którym
mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zastępuje jednocześnie przekazane
nieodpłatnie akcje lub udziały spółek, które:
1) w statucie lub umowie spółki zawierają ograniczenia w dysponowaniu akcjami lub
udziałami,
2) są w trakcie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
3) posiadają ujemne kapitały własne lub w których mogła pojawić się konieczność
wydatkowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków w celu podwyższenia
kapitału lub dokonania dopłat do kapitału
- akcjami lub udziałami o łącznej wartości odpowiadającej łącznej wartości
zastępowanych akcji lub udziałów.
6. Czynności, o których mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa
dokonuje w drodze rozporządzenia.
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