Druk nr 1024-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne
(druk nr 964)
Sejm na 32 posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2013 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 964 do
Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawki zgłoszonej w drugim
czytaniu.
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawki na posiedzeniu w dniu
24 stycznia 2013 r.
wnosi:
W y s o k i S e j m raczy następującą poprawkę:
W art. 1:
1) w pkt 2 w art. 34b ust. 2 nadać brzmienie:
„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
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publicznej lub pomocy de minimis, w tym wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i
gwarancji.”;
2) w pkt 3 lit. b nadać brzmienie:
„b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„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.”.”.
– poseł R. Grupiński w imieniu KP PO
– przyjąć

Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 r.
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