
SEJM 
RZElCZYPOSPOLITET POLSKIEJ 

VI kadencja 

Druk nr 2551 

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

* KOMIS JI SKARBU PANSTWA 

o rzqdowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez 
Skarb Panstwa oraz niektdre osoby prawne 
oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 
(druk nr 2483) 

Marszdek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu - po 
zasiqgniqciu opinii Prezydium Sejmu - skierowat w dniu 13 listopada 2009 r. powykszy 
projekt ustawy do Komisji Skarbu Panstwa do pierwszego czytania. 

Komisja Skarbu Phstwa po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz po 
rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2009 r. 

wnosi 

W y s o k i S e j m uchwalik raczy zatqczony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 1 grudnia 2009 r. 

Sprawozdawca 

1-1 Jdzef Racki 

Przewodniczqcy Komisji 

I-ITadeusz Aziewicz 
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          Projekt  

 

 

 

USTAWA 

z dnia            2009 r. 

 

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

i prywatyzacji 

 

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 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z 
późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: 

 „Zasady tworzenia zasobu majątkowego i środki przeznaczone na zaspoko-
jenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Pań-
stwa”; 

2) w art. 25:  

a)  uchyla się ust. 2,  

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Na zasób składają się akcje i udziały uzyskane w wyniku dochodzenia 
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w imieniu 
Skarbu Państwa, wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwa-
rancji.”;  

3) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu: 

„Art. 25a. 1. Na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udziela-
nych przez Skarb Państwa przeznacza się środki pochodzące z 
przychodów z prywatyzacji, w kwocie stanowiącej 0,5 % łącznej 
kwoty poręczeń i gwarancji udzielonych w roku poprzednim. 

2. Do ustalenia łącznej kwoty poręczeń i gwarancji w odniesieniu do 
poręczenia i gwarancji, o których mowa w art. 2b ust. 2, przyjmu-
je się wartość kredytu powiększoną o skumulowane odsetki za 
okres spłaty, a także koszty bezpośrednio związane z kredytem, w 
zakresie, w jakim kredyt, odsetki oraz koszty są objęte poręcze-
niem lub gwarancją.”; 

4) w art. 26:  

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 

1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 
2009 r. Nr 65, poz. 545. 
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a) uchyla się ust. 1 i 1a, 

b) uchyla się ust. 3 – 5; 

5) art. 28 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 28.  Akcje i udziały składające się na zasób zbywa minister właściwy 
do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw finansów publicznych.”;  

6) w art. 30: 

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

„1a.  Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekazuje corocznie do 
dnia 30 czerwca na rachunek, o którym mowa w ust. 1, środki pocho-
dzące z przychodów z prywatyzacji, w kwocie, o której mowa w art. 
25a ust. 1.”, 

b)  w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w 
brzmieniu:  

„4)  środki, o których mowa w art. 25a ust. 1.”,  

c)  w ust. 3 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3.  

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 
r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.2)) w art. 56 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji przeznacza się, na zasadach i w 
trybie określonym w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwa-
rancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.3)) środki na rachunek rezerw 
poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa.”. 

 

Art. 3. 

Na zasób, o którym mowa w art. 25 ustawy wymienionej w art. 1, składają się rów-
nież, wyodrębnione do dnia 31 grudnia 2009 r., akcje i udziały w spółkach stanowią-
ce własność Skarbu Państwa. 

 

Art. 4. 

Środki, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekaże po 
raz pierwszy w 2010 r. 

 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 

2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 
123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, 
poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 
1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 
2009 r. Nr 65, poz. 545. 



Liczba stron : 3    Data : 2009-12-02    Nazwa pliku : 0475-08A.NK 
VI kadencja/druk nr 2483 

 

3  

 

Art. 5. 

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

 

 

 

 



URZAD 
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ 
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ STANU 
Mikdaj Dowgielewicz 

Warszawa, dnia 4 grudnia 2009 r. 

Pan Tadeusz Aziewicz 
Przewodniczqcy 
Komisji Skarbu Padstwa 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia o zgodnoici z prawem Unii Europejskiej sprawozdania Komisji Skarbu Paristwa o 
rzqdowym projekcie ustawy o mianie ustawy o porgczeniach i gwarancjach udzielanych 
przez Skarb Paristwa oraz niektbre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i 
prywatyzacji (druk nr 2551) wyraiona na podstawie art. 9 pkt 3 w zwiqzku z art. 2 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej 
(Dz. U. Nr 106, poz. 494, z p6in. zm.) oraz na podstawie art. 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu 
pnez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja Dowgielewicza 

Szanowny Panie Przewodniczqcy, 

W zwi- z przedlokonym sprawozdaniem Komisji Skarbu Pahstwa (pismo nr SUP- 
01 50-1 16-09) pozwalarn sobie przedstawi6 nastqpujqcq opiniq. 

~. 
Projekt ustawy zawarty w sprawozdaniu Komisji Skarbu Panstwa jest zgodny z 

. . prawem Unii Europejskiej. 

Do uprzeime-i wiadomo6ci: 
Pan Adam Leszkiewicz 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Skarbu Pahstwa 


