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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 28 stycznia 2010 r.

Druk nr 756 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
(wraz z wnioskiem mniejszości komisji)
o uchwalonej przez Sejm w dniu 8 stycznia 2010 r.
ustawie o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych

Marszałek Senatu dnia 13 stycznia 2010 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2010 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych
(-) Henryk Woźniak

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 stycznia
2010 r. ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, wprowadza do jej tekstu
następujące poprawki:

1)

w art. 6:
a) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie,
b) po ust. 3 dodaje się ust. … w brzmieniu:
"… . Warunkiem zawarcia umowy gwarancji pomiędzy ministrem właściwym do
spraw instytucji finansowych oraz instytucją finansową jest uzyskanie zgody
walnego zgromadzenia tej instytucji na związanie umową.";

2)

w art. 9 w ust. 1 wyrazy "Skarbowi Państwa przysługuje" zastępuje się wyrazami
"minister właściwy do spraw instytucji finansowych ma";

3)

w art. 9 w ust. 4 wyrazy "przepisu art. 359 § 1 zdanie trzecie" zastępuje się wyrazami
"przepisów art. 359 § 1 zdanie trzecie oraz § 2 zdanie pierwsze";

4)

w art. 14 w ust. 4 skreśla się wyraz "mniejszościowi";

5)

w art. 14 w ust. 10 wyraz "objęcia" zastępuje się wyrazami "dnia objęcia ostatniej";

-26)

w art. 14 po ust. 10 dodaje się ust. … w brzmieniu:
"… . W przypadku przejęcia instytucji finansowej na podstawie art. 9 ust. 2 zbycie akcji,
o którym mowa w ust. 10, następuje nie później niż w terminie trzech lat od dnia
objęcia ostatniej akcji. Przepis ust. 10 zdanie drugie stosuje się.";

7)

art. 22 przenosi się do rozdziału 4.

WNIOSEK MNIEJSZOŚCI

-

w art. 14 w ust. 10 wyrazy "trzech lat" zastępuje się wyrazami "pięciu lat".
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