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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E 

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) 
 

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 art. 40 ust.1 Regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierowała w dniu 10 grudnia 2012 r. powyższy 

projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych do pierwszego czytania.  

 

Komisja Finansów Publicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2013 r.  

 

wnosi:  

 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy.  
 
 
Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. 
 
 

   Przewodniczący Komisji 
 Sprawozdawca  Finansów Publicznych 

 
 
 (-) Teresa Piotrowska  (-) Dariusz Rosati 
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Projekt  

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia   2013 r. 

 

o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych  
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne 

 

Art. 1.  

W ustawie 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) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w art. 34a: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W ramach programów, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa 
Krajowego może udzielać pomocy publicznej lub pomocy de minimis.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„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 po-
ręczeń lub gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego: 

1) pomocy publicznej, 

2) pomocy de minimis 

– uwzględniając konieczność realizacji celów określonych w pro-
gramach rządowych oraz efektywnego i skutecznego wykorzystania 
poszczególnych rodzajów pomocy, a także zapewnienia przejrzysto-
ści udzielania tej pomocy i jej zgodności z rynkiem wewnętrznym.”; 

2) w art. 34b ust. 2 otrzymuje 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 po-
ręczeń i gwarancji; 

3) warunki i terminy przekazywania środków na pokrycie wypłat z tytułu 
poręczeń i gwarancji udzielonych w ramach programów rządowych po-
legających na udzielaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy 
publicznej lub pomocy de minimis.”; 

3) w art. 34d: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. W celu realizacji programów rządowych minister właściwy do spraw 
finansów publicznych przekazuje środki na zwiększenie funduszu statu-
towego Banku Gospodarstwa Krajowego, mając na względzie koniecz-
ność pokrycia ryzyka działalności bankowej ponoszonego przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją tych programów.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W związku z realizacją programów rządowych polegających na udzie-
laniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej 
lub pomocy de minimis, minister właściwy do spraw finansów publicz-
nych przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego środki na pokrycie 
wypłat z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.”. 

 

Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



Mmi~:ter 
Spr<1w ZJ,r,ranicmych 

DPUL 9/0-1066 12/13/c'g/~ 
•' f ) -( 
.j { . ) 1 

doL: F-Pl!. 015 -73&-13 1. 04.01.2013 r. 

Pan O:u'iusz Rosali 
Przewodniczący KomisJI 
Finansów Publlcmych 
Sejm Rzeczypospolitej Polskicj 

opinia o zgodno~ci z prawem Unii Europejskiej projektu ustuwy o zmianie ustawy o poręczeniach l 
gwaranc]CJch udzielanych przez Skarb Państwt.'l oraz nit!kCóre osoby prowm~ (druk nr 964/ ujętego w 
sprawozdaniu Komisji Finansów Publicmych (druk nr l024} wy..-ttl:ona na podstawie art. 13 ust. 3 

pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracJI r7F)doweJ (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 

łl37 L późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. l Regulaminu Sejmu pr7cz minłstrv 
wła{.ciweeo do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

w zwi;vku 1 przedłoionym spr<IW«ndaniem KomiSJI Hn<Jnsów Publicznych (druk nr 1024} o rządowym 
projekCie u•.tuwy o zmianie ustawy o poręczcniach l gwaroficjach udzielanych przez .Skarb Pmi.<orwa 

uru..- niektóre w.oby praw"e (druk nr 964), pozW<!Iurn sobie wyrazić p011iisz1 opinię. 

Projt~kt nie Jest sprzeczny z p..-awem Unii f.urope)skicj. 

LJo '!'ir~domoŚCI: 

Pan Jan Vinu·rti-Rostowski 

Mi11i~.lf~r 1-in<Jn~~ów 

7 powaiamcm, 

-
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