
 
Druk nr 3065

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

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

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym (druk nr 2896) 

 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu, 
skierował w dniu 19 marca 2010 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów 
Publicznych do pierwszego czytania. 

 
Komisja Finansów Publicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 8 kwietnia i 19 maja 
2010 r.  

 
wnosi: 
 
W y s o k i   S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
Warszawa, dnia 19 maja 2010 r. 

 
  Przewodniczący Komisji 
 Sprawozdawca Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Witold Namyślak  (-) Paweł Arndt 
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1  

Projekt 

 

 

USTAWA  

z dnia           2010 r. 

 
o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym  

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176) w art. 6: 

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Osobom wchodzącym w skład Rady Funduszu przysługuje miesięczne wy-
nagrodzenie. Wynagrodzenie składa się z części stałej oraz części zmiennej, 
której wysokość uzależniona jest od udziału osoby wchodzącej w skład Ra-
dy Funduszu w posiedzeniach Rady Funduszu oraz częstotliwości zwoły-
wania posiedzeń Rady Funduszu w danym miesiącu.”; 

2) dodaje się ust. 5a: 

„5a. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady 
Funduszu ustala się jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwar-
tym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego U-
rzędu Statystycznego.”; 

3) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzo-
ru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość 
miesięcznego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Funduszu 
obejmującą: 

1) wysokość wynagrodzenia w części stałej, 

2) sposób ustalenia wynagrodzenia w części zmiennej 

 – uwzględniając zakres wykonywanych zadań Rady Funduszu, pełnioną 
funkcję oraz udział w posiedzeniach Rady Funduszu.”. 

 

Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie mie-
siąca od dnia ogłoszenia. 

  




