
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 4 lutego 2009 r. Druk nr 420 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 4 lutego 2009 r. nad ustawą  

o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym,  
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 13. 

 
 

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych dokonała zmiany treści swojego wniosku (pkt 8 zestawienia 
wniosków). 

 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Budżetu i Finansów Publicznych 
   (-) Kazimierz Kleina 
 

u
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa  

wsparcia instytucjom finansowym 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 13 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1 po wyrazie "płatniczej" dodaje się wyrazy ", w tym w związku 

z rozwojem akcji kredytowej banku krajowego"; 

 

 

Poprawka senatorów; 
K. Kleiny, 
J. Wyrowińskiego 
poparta przez komisję 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3. 

 

2)  art. 2 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 2. 1. Instytucją finansową w rozumieniu ustawy jest: 

1) bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U z 

2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.); 

2) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o której 

mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

(Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.). 

2. Łączna wartość wsparcia, którym mowa w art. 1: 

1) nie może przekroczyć 5% wartości PKB za 2007 r.; 

2) udzielona jednej instytucji nie może być wyższa niż 10% 

wartości jej kapitałów własnych."; 

 

Poprawka 
sen. G. Banasia 
poparta przez 
mniejszość komisji 

3)  w art. 2 w pkt 5 przed wyrazem "zakład" dodaje się wyraz "krajowy"; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 
 
 

4)  w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3, może być ustanowione w 

formach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawie z dnia 

6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. 

Poprawka 
sen. G. Banasia 
poparta przez 
mniejszość komisji 
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U. Nr 149, poz. 703, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 2 kwietnia 

2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, 

poz. 871, z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538)."; 

 

5)  w art. 4 w ust. 1 wyrazy "art. 42 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 42 

ust. 1"; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

6)  w art. 5: 

a) w ust. 1 wyraz "bank," zastępuje się wyrazami "bank krajowy,", 

b) w ust. 2 po wyrazach "oraz bank" dodaje się wyraz "krajowy"; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

7)  w art. 5 w ust. 1 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje 

się wyrazy "oraz po dokonaniu analizy ryzyka wypłat przez Skarb 

Państwa z tytułu udzielonych gwarancji oraz na podstawie oceny 

sytuacji finansowej banku dokonanej przez Komisję Nadzoru 

Finansowego, o której mowa w art. 133 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe."; 

 

Poprawka 
sen. G. Banasia 
poparta przez 
mniejszość komisji 

8)  w art. 7 wyrazy "lub bank udzielający kredytu, o którym" zastępuje się 

wyrazami "albo bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucję 

kredytową przyznające kredyt, o których"; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

9)  w art. 14 w ust. 1 wyrazy "art. 89, 90 i 94" zastępuje się wyrazami 

"art. 89, art. 90 i art. 94"; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

10)  w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Wartość nominalną zobowiązań z tytułu wyemitowanych 

skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w niniejszej 

ustawie, zalicza się do długu Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z 

dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych."; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

11)  w art. 15 w ust. 2 w pkt 1 i 3 wyraz "podmiotu" zastępuje się wyrazami 

"instytucji finansowej". 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 
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12)  w art. 15 w ust. 2 w pkt 3 po wyrazie "podmiotu" dodaje się wyrazy "z 

uwzględnieniem opisu transakcji zawartych z akcjonariuszami lub 

podmiotami powiązanymi w okresie ostatnich 12 miesięcy (licząc od 

dnia złożenia wniosku), których wartość przekraczała 5 mln euro"; 

 

Poprawka 
sen. G. Banasia 
poparta przez 
mniejszość komisji 

13)  w art. 15 w ust. 5 w pkt 3 po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

"…) planowany rozwój akcji kredytowej, w przypadku gdy wsparcie 

udzielane jest bankowi krajowemu w związku z rozwojem tej 

akcji,"; 

 

Poprawka senatorów; 
K. Kleiny, 
J. Wyrowińskiego 
poparta przez komisję 

14)  w art. 15 w ust. 5 w pkt 3: 

a) lit. b i c otrzymują brzmienie: 

"b) zakaz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy albo wypłaty 

z tytułu podziału nadwyżki bilansowej dla członków, 

 c) zakaz zwiększania płynności płatniczej podmiotów 

powiązanych,", 

b) dodaje się lit. d w brzmieniu: 

"d) ograniczenia w zakresie polityki płacowej wobec członków 

organów instytucji finansowej oraz kadry kierowniczej 

polegające na zastosowaniu zasad wynagrodzeń 

odpowiednich, jak dla osób sprawujących funkcje w 

organach spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z 

ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 

26, poz. 306, z późn. zm.);"; 

 

Poprawka 
sen. G. Banasia 
poparta przez 
mniejszość komisji 

15)  w art. 15 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

"8. Na czas trwania wsparcia minister właściwy do spraw finansów 

publicznych ustanawia przedstawiciela Skarbu Państwa, którego 

udział jest niezbędny w posiedzeniach organów instytucji 

finansowej, która korzysta ze wsparcia."; 

 

Poprawka 
sen. G. Banasia 
poparta przez 
mniejszość komisji 
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16)  w art. 15 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

"9. Po zakończeniu okresu wsparcia instytucja finansowa składa 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

sprawozdanie o wykorzystaniu wsparcia.". 

Poprawka 
sen. G. Banasia 
poparta przez 
mniejszość komisji 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


