Druk nr 482-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

o rządowym projekcie ustawy o wsparciu dla
rynku ubezpieczeń należności handlowych
w związku z przeciwdziałaniem skutkom
gospodarczym COVID-19 (druk nr 431)
Sejm na 14 posiedzeniu w dniu 15 lipca 2020 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 482
do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim
czytaniu.
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu
15 lipca 2020 r.
wnosi:

W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:

1) w art. 7 po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu:
„1a.
Komisja
Nadzoru
Finansowego
sprawuje
nadzór
nad
realizacją
Programu, oraz nad realizacją zawieranych przez Skarb Państwa umów,
o których mowa w art. 4.”;
– KP KO
– odrzucić

2

2) po art. 8 dodać art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym w
art. 4 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w
brzmieniu:
„8) sprawowanie nadzoru nad podmiotami zajmującymi się skupem i
obrotem wierzytelnościami handlowymi (usługi faktoringu) i
zakładami ubezpieczeń w zakresie obrotu wierzytelnościami
handlowymi oraz nadzoru nad systemem ubezpieczeń należności
handlowych.”;
– KP KO
– odrzucić

3) skreślić art. 9;
– KP Lewica
– odrzucić

4) po art. 9 dodać art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. W ustawie 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) po art. 15zzzzzzd dodaje się art.
15zzzzzze w brzmieniu:
„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.”.”.
– KP PiS
– przyjąć

Warszawa, dnia 15 lipca 2020 r.

Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych
i sprawozdawca

(-) Henryk Kowalczyk
Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

