Druk nr 714-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

o rządowym projekcie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach służących realizacji ustawy
budżetowej na rok 2021 (druk nr 641)
Sejm na 21 posiedzeniu w dniu 18 listopada 2020 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 714
do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim
czytaniu.
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu
18 listopada 2020 r.
wnosi:

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

1) skreślić art. 1;
– KP KO
– odrzucić
2) skreślić art. 2;
– KP KO
– odrzucić
3) skreślić art. 3;
– KP KO
– odrzucić
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4) skreślić art. 4;
– KP KO
– odrzucić
5) w art. 7 w ust. 3 w pkt 3 wyrazy „w łącznej wysokości 35 431 tys. zł” zastąpić wyrazami
„w łącznej wysokości 55 431 tys. zł”;
– KP PiS
– przyjąć
6) po art. 76 dodać art. 76a w brzmieniu:
„Art. 76a. 1. W roku 2021 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek
Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej, o którym mowa w ustawie
z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572 oraz
z 2020 r. poz. 569, 695 i 1262), przekaże skarbowe papiery wartościowe o
łącznej wartości nominalnej do wysokości 6 600 000 tys. zł, z
przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Polskiego
Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się w szczególności:
1) łączną wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych w
zaokrągleniu do 1 tys. zł;
2) projekt uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy o podwyższeniu
kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej;
3) określenie przeznaczenia środków pochodzących z podwyższenia
kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej
wraz z pozytywną opinią podmiotu wykonującego prawa z akcji w
Polskim Funduszu Rozwoju Spółce Akcyjnej należących do Skarbu
Państwa.
3. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu
emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o
których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich
wynikających.
4. List emisyjny zawiera w szczególności:
1) datę emisji;
2) powołanie podstawy prawnej emisji;
3) jednostkową wartość nominalną w złotych;
4) cenę lub sposób jej ustalenia;
5) stopę procentową lub sposób jej obliczania;
6) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz
ewentualnych należności ubocznych;
7) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości
wcześniejszego wykupu.
5. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1,
następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w
depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości
nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.
6. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust.
1, przepisów art. 98 i art. 102 ustawy o finansach publicznych oraz
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przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy nie
stosuje się.”;
– KP PiS
– przyjąć
7) w art. 81:
1) pkt 1 nadać brzmienie:
„1) w ust. 1 wyrazy „2019 i 2020” zastępuje się wyrazami „2019–2021”;”;
2) skreślić pkt 2.
– KP PiS
– przyjąć

Warszawa, dnia 18 listopada 2020 r.

Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych
i sprawozdawca

(-) Henryk Kowalczyk

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

