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Zgodnie z art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

wnosi projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez

Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 pkt 7 regulamin Sejmu uzasadnienie zawiera oświadczenie o

zgodności z prawem Unii Europejskiej.

Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem ustawy został upoważniony

poseł Stanisław Stec.

Przewodniczący Komisji

(-) Wojciech Mojzesowicz



Projekt

Ustawa
z dnia ...................

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. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz.

511; z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958; z 2001 r. Nr 16,

poz. 167 i Nr 81, poz. 876 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 121, poz. 1032/ art.

42a otrzymuje brzmienie:

„Art. 42a. 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. Rada Ministrów, na wniosek ministra

właściwego do spraw finansów publicznych, może udzielać, w imieniu Skarbu

Państwa, kredytodawcom poręczeń lub gwarancji spłaty części lub całości

kredytów bankowych wraz z odsetkami, zaciąganych przez Agencję Rynku

Rolnego, pod warunkiem przeznaczenia ich na finansowanie następujących

zadań Agencji Rynku Rolnego:

1/ interwencyjnych na rynkach krajowych pszenicy, żyta, mięsa

wieprzowego, mięsa wołowego, mleka i przetworów mlecznych, tytoniu,

skrobi ziemniaczanej i cukru,

2/ określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi

ziemniaczanej /Dz.U. Nr 11, poz. 83/ oraz w ustawie z dnia 6 września

2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych /Dz.U. Nr 129,

poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797 oraz z 2002 r. Nr 107, poz. 937/ i ustawie z

dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru /Dz.U. z 2001 r. Nr 76,

poz. 810, Nr 122, poz. 1322; Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1086/,

3/ związanych z przygotowaniem do pełnienia funkcji agencji płatniczej, o

której mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie

ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku

Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa, ustawy – Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób



zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji

Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami

i usługami /Dz.U. Nr 29, poz. 320/, z wyłączeniem kosztów

administracyjnych  i wynagrodzeń.

2. Poręczenia lub gwarancje, o których mowa w ust. 1, mogą być również

udzielane pod warunkiem przeznaczenia objętych nimi kredytów na spłatę

kredytów wraz z odsetkami zaciągniętych na finansowanie zadań

wymienionych w ust. 1.

3. Łączna kwota poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1 i 2, udzielonych

w roku 2003 nie może przekroczyć kwoty 2.250.000.000 złotych.

4. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1 i 2, są udzielane na wniosek

kredytobiorcy.

5. Od poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wnosi się opłaty

prowizyjnej.

6. Do udzielania poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się

art. 4, art. 5, art. 8 oraz przepisy wydane na podstawie art. 11 – w zakresie

warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji spłaty

kredytów”.

Art. 2.

         Przepis art. 42a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym

niniejszą ustawą, stosuje się również do kredytów zaciągniętych przed dniem

wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3.

         Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana do ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez

Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne poprzez zmianę terminu obowiązywania



ustawy i kwoty poręczenia zapewni terminową realizację zadań interwencyjnych w

2003 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 42a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i

gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne /Dz.U. Nr

79, poz. 484, z późn. zm./ - Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw

finansów publicznych mogła udzielać w imieniu Skarbu Państwa, kredytodawcom

poręczeń lub gwarancji spłaty części lub całości kredytów bankowych wraz z

odsetkami zaciąganych przez Agencję Rynku Rolnego do dnia 31 grudnia 2002 r.

Plan finansowy ARR na rok 2003 zakłada deficyt środków finansowych na

działalności interwencyjnej /bez spłaty kredytów/ w wysokości ok. 1.154 mln zł.

Ponadto zaciągnięte przez ARR kredyty w roku 2001 i 2002 w łącznej wysokości 515

mln zł nie zostały objęte poręczeniem Skarbu Państwa do 31 grudnia 2002 r. i z tego

powodu banki mogą wymówić umowy do końca pierwszego kwartału 2003 r.

Niezależnie od powyższego kredyty zaciągnięte w roku 2002 w wysokości 302

mln zł podlegają spłacie w trzecim i czwartym kwartale 2003 r. Ze względu na deficyt

zakładany w 2003 r. zasadne byłoby przesunięcie terminów spłaty powyższych

kredytów na lata 2004 – 2005.

Odsetki od ww. kredytów za lata 2004-2005 wyniosą ok. 71 mln zł a odsetki od

prognozowanego deficytu za lata 2004-2005 wyniosą ok. 208 mln zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, istnieje wręcz konieczność zmian do ustawy o

poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby

prawne.

Łączna kwota poręczenia 2.250 mln zł.

Przedstawiony projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.










