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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI  EUROPEJSKIEJ

o  rządowym  projekcie  ustawy  o  zmianie
ustawy  -  Prawo  bankowe  oraz

o  zmianie  innych  ustaw
 (druki  nr  2116 i  2513)

Sejm na 68 posiedzeniu w dniu 19 lutego 2004 r. – zgodnie z art. 43 ust. 1

Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt zawarty w druku nr 2513 do Komisji

Europejskiej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczyło

przedstawicieli Komisji.

Komisja Europejska po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 4 marca 2004 r.

wnosi:

W y s o k i   S e j m   raczy następujące poprawki:

do Art. 1.
1) w art. 6a ust. 1 nadać brzmienie:

 „1. Bank może, w drodze umowy zawartej na piśmie, powierzyć przedsiębiorcy lub
przedsiębiorcy zagranicznemu, z zastrzeżeniem art. 6d, wykonywanie czynności
faktycznych związanych z działalnością bankową.”;

- posłowie: M.Olewiński, G.Woźny, M.Jedoń, W.Jędrusik, A.Filek, A.Górna-Kubacka,
L.Zieliński, J.Głowa, S.Głębocki, A.Jagiełło, J.Gruszka, T.Podkański,
L.Świętochowski, J.Bury

- odrzucić

Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki nr 1 konieczna będzie zmiana powołań w art.
6a w ust. 2.



2

2) w art. 6a w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „zarządzania aktywami i pasywami” dodać wyrazy
„podejmowania decyzji w zakresie”;

- posłowie: M.Olewiński, G.Woźny, M.Jedoń, W.Jędrusik, A.Filek, A.Górna-Kubacka,
J.Gruszka, T.Podkański, L.Świętochowski, J.Bury

- odrzucić
3) art. 6b nadać brzmienie:

„Art. 6b. 1. Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny odpowiada solidarnie z
bankiem za szkody wyrządzone klientom banku wskutek niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 6a ust. 1, z
zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zakres solidarnej odpowiedzialności przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy
zagranicznego, niezależnie od postanowień zawartych w umowie banku z
klientem, jest ograniczony do wysokości szkody poniesionej przez klienta.

3. Odpowiedzialności przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego za
szkody wyrządzone klientom banku wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 6a ust. 1, nie
można wyłączyć ani ograniczyć.”;

- posłowie: W.Jasiński, A.Mężydło, M.Libicki, B.Marianowska, M.Rohde,
D.Grabowski

- odrzucić

Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki nr 3 poprawka nr 4 jest bezprzedmiotowa.

4) w art. 6b dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu:

„2. Odpowiedzialności banku za szkody wyrządzone klientom wskutek niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 6a ust. 1, nie można
wyłączyć ani ograniczyć.”;

- posłowie: S.Prządka, C.Marzec, G.Ciemniak, A.Gawłowski, B.Derwich
- przyjąć

5) w art. 6c ust. 2 po wyrazach  „o każdej” dodać wyraz „istotnej”;

- posłowie: M.Olewiński, G.Woźny, M.Jedoń, W.Jędrusik, A.Filek, A.Górna-Kubacka,
J.Gruszka, T.Podkański, L.Świętochowski, J.Bury

- odrzucić
6) po art. 6d dodać art. 6e i 6f w brzmieniu:

„Art. 6e. 1. Bank może udzielać pełnomocnictw do wykonywania w imieniu i na rzecz
banku pośrednictwa w zakresie czynności związanych z działalnością
bankową. Przepisy art. 6a-6d stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust.
2.

2. Bank obowiązany jest przekazać Komisji Nadzoru Bankowego kopię
udzielonego pełnomocnictwa w terminie 14 dni. Przepisu art. 6c ust. 1 pkt.
1 nie stosuje się.

Art. 6f. Przepisów art. 6a-6e nie stosuje się do krajowych i międzynarodowych
agentów rozrachunkowych i izb rozliczeniowych.”;
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- posłowie: M.Olewiński, G.Woźny, M.Jedoń, W.Jędrusik, A.Filek, A.Górna-Kubacka,
L.Zieliński, J.Głowa, S.Głębocki, A.Jagiełło, J.Gruszka, T.Podkański,
L.Świętochowski, J.Bury

- odrzucić
7) w art. 9c w ust. 1 wyrazy „nie zrzeszonych w bankach zrzeszających”  zastąpić wyrazami

„w których kontrola wewnętrzna nie jest realizowana na podstawie art. 10”;
- posłowie: Ł.Abgarowicz, A.Grad, E.Łukacijewska, B.Klich, E.Wycisło, J.Budnik,

G.Dolniak, K.Skowrońska, E.Radziszewska, E.Kopacz, J.Tomaka, J.Lewandowski,
C.Grabarczyk, K.Szumilas, Z.Chlebowski, A.Markowiak, T.Tomczykiewicz,
E.Maniura

- przyjąć
8) w art. 22b ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Powołanie prezesa oraz członka zarządu odpowiedzialnego zgodnie ze statutem
banku za zarządzanie ryzykiem kredytowym związanym z działalnością banku,
następuje za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody
występuje rada nadzorcza.”;

- posłowie: W.Jasiński, A.Mężydło, M.Libicki, B.Marianowska, M.Rohde,
D.Grabowski

- odrzucić
9) w art 51 w ust. 1 skreślić wyraz „fizycznych” i dodać ust. 3 w brzmieniu:

„3. Umowa rachunku wspólnego prowadzonego dla osób prawnych powinna określać
udziały każdego ze współposiadaczy rachunku i  wskazywać cel, dla którego
rachunek jest prowadzony.”;

- posłowie: M.Olewiński, G.Woźny, M.Jedoń, W.Jędrusik, A.Filek, A.Górna-Kubacka,
J.Gruszka, T.Podkański, L.Świętochowski, J.Bury, A.Aumiller, M.Sawicki,
R.Ajchler, D.Kwaśniewska, T.Nałęcz

- odrzucić

10) w art. 71 w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy "która z sum" zastąpić wyrazami "która z
tych kwot";

- posłowie: Ł.Abgarowicz, A.Grad, E.Łukacijewska, B.Klich, E.Wycisło, J.Budnik,
G.Dolniak, K.Skowrońska, E.Radziszewska, E.Kopacz, J.Tomaka, J.Lewandowski,
C.Grabarczyk, K.Szumilas, Z.Chlebowski, A.Markowiak, T.Tomczykiewicz,
E.Maniura

- przyjąć

11) w art. 71 ust. 2 po wyrazach "wyższa niż" dodać wyrazy "limit dużych zaangażowań,
który wynosi" ;

- posłowie: Ł.Abgarowicz, A.Grad, E.Łukacijewska, B.Klich, E.Wycisło, J.Budnik,
G.Dolniak, K.Skowrońska, E.Radziszewska, E.Kopacz, J.Tomaka, J.Lewandowski,
C.Grabarczyk, K.Szumilas, Z.Chlebowski, A.Markowiak, T.Tomczykiewicz,
E.Maniura

- przyjąć

12) skreślić art. 92a;
- posłowie: W.Jasiński, A.Mężydło, M.Libicki, B.Marianowska, M.Rohde

- odrzucić
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13) skreślić art. 96-98;
- posłowie: A.Aumiller, D.Kwaśniewska, T.Nałęcz, R.Ajchler, M.Sawicki, M.Curyło

- odrzucić
Uwaga: poprawkę nr 13 należy głosować łącznie z poprawką nr 27.

14) po art. 102 dodać art. 102a w brzmieniu:

„Art. 102a. 1. W umowie o nominalną konsolidację sald, zawartą przez bank z grupą
podmiotów gospodarczych powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie,
bank może uzyskać zabezpieczenie swoich wierzytelności z tytułu
wykorzystanych kredytów w rachunku bieżącym, udzielonych na
prowadzonych w banku rachunkach, objętych umową o nominalną
konsolidację sald.

2. Zabezpieczeniu temu służą kwoty sald rachunków bieżących w złotych lub
innych walutach wymienialnych,  objętych umową o nominalną
konsolidację sald.

3. Umowa o nominalną konsolidację sald powinna określać, jaka część
każdego z wykorzystanych kredytów w rachunku bieżącym jest w
dowolnym momencie przedmiotem zabezpieczenia, jak również to, jaka
część każdego z sald rachunków bieżących stanowi w dowolnym
momencie zabezpieczenie równoczesnych wierzytelności.

4. W stosunku do tych części sald rachunków bieżących, objętych umową o
nominalną konsolidację sald, które w danym momencie stanowią
zabezpieczenie wierzytelności, bankowi przysługują takie same prawa, jak
w stosunku do kwot przelanych na rachunek banku zgodnie z
postanowieniami art. 102.

5. Na podstawie umowy o nominalną konsolidacje sald, bank ma prawo
wypłacać odsetki od sald, stanowiących zabezpieczenie wierzytelności
ustanowionych na podstawie tej umowy, równe tym, które pobiera od
zabezpieczonych na podstawie tej umowy, równoczesnych
wierzytelności.”;

- posłowie: M.Olewiński, G.Woźny, M.Jedoń, W.Jędrusik, A.Filek, A.Górna-Kubacka,
L.Zieliński, J.Głowa, S.Głębocki, A.Jagiełło, J.Gruszka, T.Podkański,
L.Świętochowski, J.Bury

- odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 14 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 29 w zakresie
zmiany 2 dotyczącej art. 38.

15) w art. 104 w ust. 3 po wyrazach „określonych informacji” postawić kropkę i skreślić
pozostałą część zdania;

- posłowie: M.Olewiński, G.Woźny, M.Jedoń, W.Jędrusik, A.Filek, A.Górna-Kubacka,
J.Gruszka, T.Podkański, L.Świętochowski, J.Bury

- odrzucić
16) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 lit. b-m nadać brzmienie:
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„b) sądu lub prokuratora w toku postępowania karnego lub postępowania w sprawie o
przestępstwo skarbowe,

c) sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku
między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną
umowy, sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym,

d) dyrektora izby celnej w związku z toczącą się:

- sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną
umowy zawartej z bankiem,

- sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione w zakresie
działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości
prawnej, która jest posiadaczem rachunku,

e) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o
Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 1800),

f) Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie nadzoru na
podstawie ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8,

g) Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym
ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.
z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz
z 2001 r. Nr 154, poz. 1802),

h) biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na
podstawie zawartej z bankiem umowy,

i) Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w zakresie nadzoru nad
wykonywaniem przez bank funkcji depozytariusza na podstawie ustawy z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr
139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z
1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110,
poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253),

j) służb ochrony państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na
podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych,

k) Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich
wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie
określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

l) komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym,

ł) wydawców elektronicznych instrumentów płatniczych niebędących bankami w
zakresie określonym ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych
instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385),

m) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do
realizacji ustawowych zadań określonych w art. 12 i 14 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153,
poz. 1271)”;

- posłowie: W.Jasiński, A.Mężydło, M.Libicki, B.Marianowska, M.Rohde
- odrzucić
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Uwaga: poprawkę nr 16 należy głosować łącznie z poprawkami nr 18 i 19.

17) w art. 105 po ust. 4d dodać ust. 4e i 4f w brzmieniu:

„4e. Instytucje, o których mowa w ust. 4 mogą przetwarzać dane osobowe klientów
banków przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.

4f. Instytucje, o których mowa w ust. 4 mogą przetwarzać dane o zapytaniach banków o
osoby, których wnioski o udzielenie kredytu zostały rozpatrzone negatywnie, przez
okres jednego roku od dnia otrzymania zapytania.”;

- posłowie: M.Olewiński, G.Woźny, M.Jedoń, W.Jędrusik, A.Filek, A.Górna-Kubacka,
J.Gruszka, T.Podkański, L.Świętochowski, J.Bury, A.Aumiller, D.Kwaśniewska,
T.Nałęcz, R.Ajchler, M.Sawicki

- odrzucić
18) po art. 105 dodać art. 105a w brzmieniu:

„Art. 105a. W przypadkach określonych w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) dotyczące
zatrzymania i wykorzystania korespondencji i przesyłek, które znajdują się
w dyspozycji urzędów, instytucji lub podmiotów prowadzących
działalność w dziedzinie poczty lub działalność telekomunikacyjną,
urzędów celnych albo instytucji lub przedsiębiorstw transportowych.”;

- posłowie: W.Jasiński, A.Mężydło, M.Libicki, B.Marianowska, M.Rohde
- odrzucić

19) skreślić art. 106b i 106c;
- posłowie: W.Jasiński, A.Mężydło, M.Libicki, B.Marianowska, M.Rohde

- odrzucić

20) po art. 106c dodać art. 106d w brzmieniu:

„Art. 106d. 1. Banki i bankowe izby gospodarcze mogą, w celu i w zakresie
niezbędnym do zapobiegania przestępstwom na szkodę instytucji
finansowych lub kredytowych i ich klientów, przetwarzać, przekazywane
przez organy powołane do ścigania przestępstw i zagraniczne instytucje
zajmujące się zwalczaniem przestępczości, informacje dotyczące osób
podejrzanych o popełnienie takich przestępstw.

2. Banki i bankowe izby gospodarcze mogą, w celu wykonywania
obowiązków określonych w art. 65 i dokonywania weryfikacji
zabezpieczeń prawnych wierzytelności, wykorzystywać informacje i dane
gromadzone w rejestrach, zbiorach i ewidencjach publicznych na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.”;

- posłowie: M.Olewiński, G.Woźny, M.Jedoń, W.Jędrusik, A.Filek, A.Górna-Kubacka,
L.Zieliński, J.Głowa, S.Głębocki, A.Jagiełło, J.Gruszka, T.Podkański,
L.Świętochowski, J.Bury, A.Aumiller, D.Kwaśniewska, T.Nałęcz, R.Ajchler,
M.Sawicki

- odrzucić

21) art. 110 nadać brzmienie:



7

„Art. 110. Bank nie może pobierać opłat za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie
informacji stanowiących tajemnicę bankową, gdy udzielenie informacji
następuje na żądanie:

1) sądu lub prokuratora w toku postępowania karnego lub postępowania
w sprawie o przestępstwo skarbowe,

2) prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności
banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym
mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny
(Dz.U. nr 88, poz. 553 z pozn. zm.),

3) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz
inspektora nadzoru bankowego,

4) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora urzędu
kontroli skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego w zakresie
uregulowanym w odrębnych ustawach.”;

- posłowie: M.Olewiński, G.Woźny, M.Jedoń, W.Jędrusik, A.Filek, A.Górna-Kubacka,
L.Zieliński, J.Głowa, S.Głębocki, A.Jagiełło, J.Gruszka, T.Podkański,
L.Świętochowski, J.Bury, A.Aumiller, D.Kwaśniewska, T.Nałęcz, R.Ajchler,
M.Sawicki

- odrzucić

22) w art. 137 dodać pkt 1a w brzmieniu:

„1a) określa, w drodze uchwały, wykaz dokumentów, o których mowa w art. 6d ust. 2
pkt 1,” ;

- posłowie: Ł.Abgarowicz, A.Grad, E.Łukacijewska, B.Klich, E.Wycisło, J.Budnik,
G.Dolniak, K.Skowrońska, E.Radziszewska, E.Kopacz, J.Tomaka, J.Lewandowski,
C.Grabarczyk, K.Szumilas, Z.Chlebowski, A.Markowiak, T.Tomczykiewicz,
E.Maniura

- przyjąć

23) art. 141e nadać brzmienie:

„Art. 141e. 1. Komisja Nadzoru Bankowego i właściwe władze nadzorcze państwa
macierzystego instytucji kredytowej prowadzącej działalność na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział lub w ramach
działalności transgranicznej przekazują sobie wzajemnie informacje
niezbędne do monitorowania płynności i wypłacalności tych instytucji, a
także informacje dotyczące w szczególności:

1) zarządzania i struktury własności instytucji kredytowych,

2) zasad gwarantowania depozytów,

3) koncentracji zaangażowań,

4) zasad rachunkowości,

5) stosowanych procedur administracyjnych,

6) systemu kontroli wewnętrznej,

7) trybu i zasad przeprowadzania czynności kontrolnych,

8) środków podjętych w ramach nadzoru.
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2. Komisja Nadzoru Bankowego i właściwe władze nadzorcze państwa
goszczącego na terytorium którego bank krajowy prowadzi działalność
przekazują sobie wzajemnie informacje, o których mowa w ust. 1.

3. Wzajemne przekazywanie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, może
odbywać się także na podstawie porozumienia zawartego przez Komisję
Nadzoru Bankowego z właściwymi władzami nadzorczymi.”;

- posłowie: S.Prządka, C.Marzec, G.Ciemniak, A.Gawłowski, B.Derwich
- przyjąć

Uwaga: poprawkę nr 23 należy głosować łącznie z poprawką nr 24.

24) w art. 141f dodać ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 3, Komisja Nadzoru
Bankowego i właściwe władze nadzorcze nad instytucjami kredytowymi przekazują
sobie wzajemnie informacje niezbędne do wykonywania nadzoru skonsolidowanego,
z zachowaniem warunków określonych w art. 131 ust. 3 pkt 2 i 3.”;

- posłowie: S.Prządka, C.Marzec, G.Ciemniak, A.Gawłowski, B.Derwich
- przyjąć

po Art. 1.
25) po art. ... dodać art. ... w brzmieniu:

„Art. .... W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) w art. 890 dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunku
bankowego prowadzonego dla kilku osób, którego współposiadaczem
jest dłużnik.”;

- posłowie: M.Olewiński, G.Woźny, M.Jedoń, W.Jędrusik, A.Filek, A.Górna-Kubacka,
J.Gruszka, T.Podkański, L.Świętochowski, J.Bury

- odrzucić

26) po art. ... dodać art. ... w brzmieniu:

„Art. .... W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach
osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960) w art. 44h:

1) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) osobom, podmiotom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli

wykażą w tym interes prawny,”;

2) w ust. 7 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Podmiotom, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 1 i 2, dane
można udostępniać za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez
konieczności składania pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 3,
jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:”.”;

- posłowie: M.Olewiński, G.Woźny, M.Jedoń, W.Jędrusik, A.Filek, A.Górna-Kubacka,
J.Gruszka, T.Podkański, L.Świętochowski, J.Bury

- odrzucić

27) po art. ... dodać art. ... w brzmieniu:
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„Art. ... W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
(Dz.U. Nr 149, poz.703) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 30;

2) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. 1. We wszystkich sprawach wniosek zastawnika o
zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu
rejestrowego sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym w
składzie jednego sędziego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sąd rozpoznaje
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od
dnia jego złożenia.”;

- posłowie: A.Aumiller, D.Kwaśniewska, T.Nałęcz, R.Ajchler, M.Sawicki, M.Curyło
- odrzucić

28) po art. ... dodać art. ... w brzmieniu:

„Art. .... W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z
2003 r. Nr 58, poz. 515) w art. 80c w ust. 7 zdanie wstępne otrzymuje
brzmienie:

„Minister właściwy do spraw administracji publicznej może wyrazić
zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych lub informacji
zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 4,
albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń
teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego
wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:”.”;

- posłowie: M.Olewiński, G.Woźny, M.Jedoń, W.Jędrusik, A.Filek, A.Górna-Kubacka,
J.Gruszka, T.Podkański, L.Świętochowski, J.Bury

- odrzucić

29)  po art. ... dodać art. ... w brzmieniu:

„Art. .... W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U.
Nr 140, poz. 938 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przedstawiciel Związku Banków Polskich może także

uczestniczych w posiedzeniach Komisji w sprawach określonych w
art. 25 ust. 2 pkt 1 i 3.”;

2) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażona w złotych część
środków pieniężnych w złotych i walutach obcych zgromadzonych
na rachunkach bankowych, środków uzyskanych ze sprzedaży
papierów wartościowych, z wyjątkiem papierów wartościowych
zabezpieczonych hipotecznie o okresie wykupu powyżej pięciu lat
oraz listów zastawnych o okresie wykupu powyżej pięciu lat, oraz
innych środków przyjętych przez bank podlegających zwrotowi, z
wyjątkiem środków przyjętych od innego banku krajowego, a także
środków przyjętych od banku zagranicznego na podstawie umów
zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy lub środków
pozyskanych z zagranicy na co najmniej 2 lata, jak również
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środków, stanowiących zabezpieczenie wierzytelności banków,
uzyskanych na podstawie umów o nominalną konsolidację sald.”.”;

- posłowie: M.Olewiński, G.Woźny, M.Jedoń, W.Jędrusik, A.Filek, A.Górna-Kubacka,
J.Gruszka, T.Podkański, L.Świętochowski, J.Bury, A.Aumiller, D.Kwaśniewska,
T.Nałęcz, R.Ajchler, M.Sawicki

- odrzucić

30) po art. ... dodać art. ... w brzmieniu:

„ Art. .... W ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100,
poz. 1081) w art. 3 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

„3. Ustawy nie stosuje się do kredytów i pożyczek udzielanych na
podstawnie ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o kredytach i pożyczkach
studenckich (Dz.U. nr 108, poz.685 oraz z 2000 r. nr 48, poz. 550) z
zastrzeżeniem art. 5a.”;

- posłowie: M.Olewiński, G.Woźny, M.Jedoń, W.Jędrusik, A.Filek, A.Górna-Kubacka,
J.Gruszka, T.Podkański, L.Świętochowski, J.Bury

- odrzucić

31) po art. ... dodać art. ... w brzmieniu:

„Art. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu
banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz o
Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303) w art. 3:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do czasu uzyskania przez banki spółdzielcze zwiększenia sumy
funduszy własnych do równowartości 1 000 000 euro,
przeliczonej na złote według kursu średniego ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roku
poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu
kapitałowego, banki spółdzielcze odliczają od kwoty należnego
podatku dochodowego od osób prawnych kwotę równą kwocie
dochodu jaki uzyskałyby z nabycia, za kwotę odpowiadającą ich
funduszom podstawowym, 52-tygodniowych bonów
skarbowych.”;

2) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy banków
spółdzielczych, które:”;

- posłowie: Ł.Abgarowicz, A.Grad, E.Łukacijewska, B.Klich, E.Wycisło, J.Budnik,
G.Dolniak, K.Skowrońska, E.Radziszewska, E.Kopacz, J.Tomaka, J.Lewandowski,

- przyjąć

Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki nr 31 poprawka nr 32 jest bezprzedmiotowa.
32) po art. ... dodać art. ... w brzmieniu:

 „Art. .... W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu
banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz o
Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 137, poz. 1303) w art. 3 ust. 1
otrzymuje brzmienie:
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„1. Zwalnia się z podatku dochodowego od osób prawnych 75%
dochodów banków spółdzielczych do czasu uzyskania przez te banki
zwiększenia sumy funduszy własnych do równowartości 1 000 000
euro, przeliczonej na walutę polską według kursu średniego euro
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w
ostatnim dniu roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego
progu kapitałowego.”.”;

- posłowie: M.Olewiński, G.Woźny, M.Jedoń, W.Jędrusik, A.Filek, A.Górna-Kubacka,
L.Zieliński, J.Głowa, S.Głębocki, A.Jagiełło, J.Gruszka, T.Podkański,
L.Świętochowski, J.Bury, A.Aumiller, D.Kwaśniewska, T.Nałęcz, R.Ajchler,
M.Sawicki

- odrzucić

Warszawa, dnia 4 marca 2004 r.

  Sprawozdawca  Przewodniczący
                    Komisji Europejskiej

    (Janusz Lewandowski)       (Jerzy Czepułkowski)


