
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 25 listopada 2010 r.

o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego
oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1044)

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. O BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

(Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.)

Art. 2.

1. Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK", utworzony rozporządzeniem

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu (fuzji) Państwowych

Instytucji Kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 46, poz. 477), jest

bankiem państwowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz.

1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr

50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594).

<1a. BGK nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego.>

2. Siedzibą BGK jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego,

nadaje, w drodze rozporządzenia, statut BGK. W rozporządzeniu minister określi w

szczególności:

1) organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez BGK;

2) szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej i Zarządu;

3) (uchylony);

4) fundusze własne BGK i zasady prowadzenia gospodarki finansowej.

4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, nadając statut BGK, zasięga opinii ministrów

właściwych ze względu na nadzór nad funduszami utworzonymi, powierzonymi lub

przekazanymi BGK na podstawie odrębnych ustaw.
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[Art. 3.

Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, do działalności BGK stosuje się przepisy ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.]

<Art. 3.

 1. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, do działalności BGK stosuje się przepisy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

2. Do BGK stosuje się art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe i
naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 i Nr 191, poz. 1484 oraz z 2010 r. Nr
155, poz. 1037).

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, poprzez działania własne lub
działając w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa,
zapewni BGK:

1) fundusze własne na poziomie gwarantującym realizację zadań BGK,

2) środki na utrzymanie norm płynności płatniczej, o której mowa w przepisach
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

– z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku likwidacji BGK, jego mienie i zobowiązania przejmuje z dniem
likwidacji Skarb Państwa.>

<Art. 3a.

1. W celu utrzymania przez BGK norm, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2, minister
właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić, w imieniu Skarbu Państwa,
gwarancji spłaty kredytów oraz linii kredytowych przyznanych BGK przez bank
krajowy, bank zagraniczny lub instytucję kredytową, oraz spełnienia przez emitenta
świadczeń pieniężnych wyemitowanych przez BGK dłużnych papierów
wartościowych, w szczególności obligacji lub bankowych papierów wartościowych.

2. Termin zapadalności dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie
może być krótszy niż 1 miesiąc i dłuższy niż 5 lat.

3. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, obejmuje spłatę kredytu lub wykup dłużnych
papierów wartościowych wyemitowanych przez BGK wraz z odsetkami umownymi
oraz innymi kosztami związanymi z tym kredytem lub tymi dłużnymi papierami
wartościowymi. Gwarancja nie może obejmować spłaty kredytu wraz z odsetkami,
którego zabezpieczenie stanowią skarbowe papiery wartościowe oraz papiery
wartościowe wyemitowane przez Narodowy Bank Polski - do wysokości ich wartości
nominalnej.

4. Wypłaty z tytułu gwarancji są pomniejszane o spłaty kredytu lub wykup dłużnych
papierów wartościowych dokonane przez BGK oraz o kwoty uzyskane przez bank
krajowy, bank zagraniczny, instytucję kredytową przyznające kredyt lub właścicieli
dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez BGK w wyniku
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zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia udzielonego kredytu lub emisji
dłużnych papierów wartościowych.

5. Od gwaracji, o której mowa w ust. 1, jest pobierana opłata prowizyjna.

6. Do gwarancji, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja
1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre
osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.), z wyjątkiem art. 31.>

Art. 4.

Do podstawowych celów działalności BGK, w zakresie określonym ustawą oraz odrębnymi

przepisami, należy wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz

programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, obejmujących w szczególności

projekty:

[1) realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,]

<1) realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

oraz międzynarodowych instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,>

2) infrastrukturalne,

3) związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw

- w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.

Art. 5.

1. Do zadań BGK należy:

1) wykonywanie czynności określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo

bankowe;

2) obsługa funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie

odrębnych ustaw;

3) obsługa transakcji eksportowych z zastosowaniem instrumentów wspierania eksportu

oraz wspieranie eksportu polskich towarów i usług, zgodnie z odrębnymi przepisami

lub w ramach realizacji programów rządowych;

4) wykonywanie czynności dotyczących instytucji kredytowych zlikwidowanych lub

uznanych za zlikwidowane na podstawie:

a) dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych

przedsiębiorstw bankowych (Dz. U. Nr 52, poz. 410, z 1949 r. Nr 35, poz. 256 oraz z

1951 r. Nr 31, poz. 240),
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b) dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych

instytucyj kredytu długoterminowego (Dz. U. Nr 52, poz. 411 oraz z 1951 r. Nr 31,

poz. 241),

c) dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 36,

poz. 279 oraz z 1957 r. Nr 31, poz. 136);

5) prowadzenie - bezpośrednio lub pośrednio - działalności gwarancyjnej lub

poręczeniowej w ramach realizacji programów rządowych lub w imieniu i na rachunek

Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i

gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z

2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.), w szczególności dla sektora małych i średnich

przedsiębiorstw;

6) wydawanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 95

ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, umożliwiających wykreślenie

wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów,

dokonanych na rzecz:

a) instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie

dekretów, o których mowa w pkt 4,

[b) Skarbu Państwa z tytułu:

– nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego

dekretem z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z

1945 r. Nr 3, poz. 13, z późn. zm.),

– udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę,

wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków oraz sprzedaż

przez państwo domów jednorodzinnych i wielorodzinnych,]

< b) Skarbu Państwa z tytułu:

– nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego
dekretem z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.
U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13, z 1946 r. Nr 49, poz. 279, z 1957 r. Nr 39, poz. 172,
z 1958 r. Nr 17, poz. 71 i poz. 72 oraz z 1968 r. Nr 3, poz. 6),

– udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i
naprawę, wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę
budynków, na sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez
państwo domów jednorodzinnych i wielorodzinnych,>

c) Skarbu Państwa lub podmiotów, których następcą jest Skarb Państwa, dokonanych

przed dniem 1 września 1939 r.;
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7) wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w szczególności budownictwa

mającego na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem, zgodnie z odrębnymi

przepisami lub w ramach realizacji rządowych programów.

2. Szczegółowy zakres czynności, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy lub

umowy zawarte z właściwymi ministrami.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 6, BGK wydaje na wniosek właścicieli

nieruchomości obciążonych, po dokonaniu przez nich spłaty ujawnionej wierzytelności.

BGK w celu określenia aktualnej wysokości ujawnionej wierzytelności uwzględnia

odpowiednie przepisy dotyczące systemu pieniężnego, w tym przepisy dotyczące

denominacji złotego.

4. W celu realizacji programów rządowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5 i 7, minister

właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje środki na zwiększenie funduszu

statutowego BGK.

5. BGK w celu realizacji programów rządowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5 i 7, może

również pozyskiwać środki z innych źródeł, w szczególności zaciągać kredyty i pożyczki

oraz emitować obligacje w kraju i za granicą.

Art. 5a.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać skarbowe papiery

wartościowe na zwiększenie funduszu statutowego BGK.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, przez wydanie listu emisyjnego,

warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz

sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

3. List emisyjny zawiera w szczególności:

1) datę emisji;

2) powołanie podstawy prawnej emisji;

3) jednostkową wartość nominalną;

4) walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji;

5) cenę lub sposób jej ustalenia;

6) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

7) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;

8) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej

emisji;
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9) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

4. 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.

[5. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się

przepisów art. 89, art. 90 i art. 94 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).]

<5. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje

się przepisów art. 97, art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,

Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020).>

6. Emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się do

limitów określonych w ustawie budżetowej.

[7. Wartość nominalną zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów

wartościowych, o których mowa w ust. 1, zalicza się do długu Skarbu Państwa, zgodnie z

ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.]

<7. Wartość nominalną zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów

wartościowych, o których mowa w ust. 1, zalicza się do długu Skarbu Państwa,

zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.>

Art. 5b.

[1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić BGK pożyczki ze

środków budżetu państwa, przy zachowaniu wymogów określonych w art. 127 ust. 3 pkt 2

lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, na zwiększenie funduszy

uzupełniających.]

< Art. 5b. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić BGK

pożyczki ze środków budżetu państwa, przy zachowaniu wymogów

określonych w art. 127 ust. 2 pkt 2 lit. d lub ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, na zwiększenie funduszy

podstawowych lub uzupełniających.>

2. Przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1, rozumie się również objęcie przez Skarb Państwa

wyemitowanych przez BGK dłużnych papierów wartościowych.
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< Art. 5c.

1. W przypadku gdy BGK posiada fundusze własne na poziomie wyższym niż poziom,
który BGK jest zobowiązany utrzymywać zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, rada nadzorcza, na wniosek ministra właściwego
do spraw instytucji finansowych, może, w drodze uchwały obniżyć fundusz statutowy.

2. Obniżenie funduszu statutowego BGK odbywa się poprzez:

1) wpłatę do budżetu państwa środków pieniężnych w wysokości kwoty, o którą
obniżono fundusz statutowy;

2) nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa będących w posiadaniu BGK
skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 5a ust. 1;

3) nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa lub innej państwowej osoby
prawnej akcji lub udziałów przekazanych uprzednio do BGK w celu podwyższenia
funduszu statutowego.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa wysokość, o jaką fundusz statutowy ma
zostać obniżony, oraz sposób jego obniżenia.>

<Art. 6a.
1. BGK może dokonywać emisji listów zastawnych, w szczególności w celu realizacji

programów rządowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7.

2  W przypadku emisji listów zastawnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się

odpowiednio przepisy art. 1–8 oraz art. 17–34 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z 2005 r.

Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr

157, poz. 1241).>

Art. 10.

1. Zarząd kieruje działalnością BGK.

2. Zarząd składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa

- pierwszego zastępcy prezesa i wiceprezesów.

[3 Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu BGK

uprawnieni są:

1) prezes Zarządu samodzielnie;

2) dwóch członków Zarządu działających łącznie spośród pozostałych członków Zarządu.]

<3. Do składania oświadczeń woli w imieniu BGK, w tym w zakresie praw i obowiązków
majątkowych, uprawnieni są:

1) prezes Zarządu samodzielnie;
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2) dwaj członkowie Zarządu spośród pozostałych członków Zarządu działający
łącznie;

3) pełnomocnicy – w zakresie otrzymanych pełnomocnictw, działający

samodzielnie lub łącznie z innym pełnomocnikiem lub członkiem Zarządu.>

4. Liczbę wiceprezesów i członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

5. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek ministra właściwego do spraw

instytucji finansowych, a odwołuje - minister właściwy do spraw instytucji finansowych na

wniosek Rady Nadzorczej.

6. Wiceprezesa - pierwszego zastępcę prezesa powołuje Rada Nadzorcza na wniosek ministra

właściwego do spraw transportu, a wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu

powołuje Rada Nadzorcza na wniosek prezesa Zarządu. Wiceprezesa - pierwszego

zastępcę prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu odwołuje Rada

Nadzorcza.

7. Powołanie prezesa Zarządu i jednego członka Zarządu następuje za zgodą Komisji Nadzoru

Finansowego. Przepisy art. 22a ust. 2 i art. 22b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo

bankowe stosuje się odpowiednio.

8. Prezes Zarządu reprezentuje BGK na zewnątrz, przewodniczy obradom Zarządu oraz

organizuje działalność BGK.

USTAWAa 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
(Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Art. 17.

1. Wolne od podatku są:

(pkt 1-40 pominięto)

[41)dotacje celowe z budżetu państwa, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,

otrzymane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy,]

<41) środki, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 2 ustawy dnia 4 marca 2005 r. o
Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491 oraz z 2009 r. Nr 65,
poz. 545),>

(pkt 42-54 oraz ust. 1a-10 pominięto)
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USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U.
z 2010 r., Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228)

Art. 4.

Ustawy nie stosuje się do:

1) zamówień udzielanych na podstawie:
a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w

ustawie,
b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczących

stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa procedury
udzielania zamówień,

c) umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub
wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej wdrożenia
lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje
inne niż ustawa procedury udzielania zamówień;

2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z:
a) wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w szczególności

zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem
papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,

b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa,
c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym,
d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami,
e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami,
f) gromadzeniem złota i metali szlachetnych,
g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń

pieniężnych;
2a) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego:

a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych,
powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie
odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części dotyczącej:
– prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń

pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym,
– pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej,

finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz
refinansowania akcji kredytowej,

b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania
długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa[;] <,>

< c) związanych z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, w części dotyczącej:

– otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania
bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku
międzybankowym,

– pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej
oraz refinansowania akcji kredytowej;>

3) zamówień, których przedmiotem są:
a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze,



- 10 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

b) usługi Narodowego Banku Polskiego,
c) (uchylona),
d) (uchylona),
e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług

badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których
rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności,

f) dostawy i usługi, do których stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską,

g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych
przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie,

h) zakup czasu antenowego,
i) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w

szczególności dzierżawy i najmu,
j) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów

wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z
transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub
kapitału,

k) dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu
przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i
innych substancji,

l) usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu
terytorialnego;

4) umów z zakresu prawa pracy;
4a)(uchylony);
5) zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji

niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, albo
zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub
istotny interes państwa;

5a) zamówień w ramach realizacji polskiej pomocy zagranicznej udzielanych przez jednostki
wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt
1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo
do świadczenia tych usług;

7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na
podstawie ustaw;

8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 euro;

9) (uchylony);
10) zamówień, których głównym celem jest:

a) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci
telekomunikacyjnej lub

b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub
c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej
sieci telekomunikacyjnej;
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11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od
wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego,

12) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9
stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi,

13)  zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej
wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione
następujące warunki:
a) zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania

zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,
b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę

odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi
osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i
indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji,

c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji
gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. O KRAJOWYM FUNDUSZU KAPITAŁOWYM
(Dz. U. Nr 57, poz. 491 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545)

Art. 6.

Przychodami Krajowego Funduszu Kapitałowego oprócz przychodów z działalności, o której

mowa w art. 5, są:

[1) dotacje celowe z budżetu państwa określone w ustawie budżetowej;

2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł

zagranicznych, niepodlegające zwrotowi;]

<1) dotacje otrzymane z budżetu państwa;
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze

źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w szczególności środki, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,

Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020);>

<2a) odsetki od środków, o których mowa w pkt 1 i 2, zgromadzonych na rachunkach

bankowych Krajowego Funduszu Kapitałowego, o ile odrębne przepisy lub umowy

dotyczące przekazania lub wykorzystania tych środków nie stanowią inaczej;>

3) inne przychody.
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<Art. 6a.

Obsługę bankową Krajowego Funduszu Kapitałowego prowadzi BGK w przypadku gdy
w jego posiadaniu znajdują się akcje Krajowego Funduszu Kapitałowego w liczbie:

1) uprawniającej do wykonywania co najmniej 50 % ogólnej liczby głosów lub

2) stanowiącej co najmniej 50 % kapitału zakładowego.>


