
Druk nr 2915-A 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII kadencja 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCB 

o rządowym projekcie ustawy 
niektórych ustaw w związku z 
ustawy budżetowej (druk nr 2854) 

• • o zmianie 
realizacją 

Sejm na 80 posiedzeniu w dniu 26 listopada 2014 r. - zgodnie z art. 47 ust. l 

regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2915 

do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych 

w drugim czytaniu. 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

26 listopada 2014 r. 

wnosi: 

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

l) art. l nadać brzmienie: 

"Art. l. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

l) w art. 5 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 

"11. Minister Obrony Narodowej może udzielić organowi 
prowadzącemu szkołę, w związku z realizacją zobowiązań 
Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z ratyfikowanych umów 
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międzynarodowych w dziedzinie obronności, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska, dotacji celowej na dofinansowanie zadań 
bieżących lub inwestycyjnych."; 

2) w art. Sa po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu: 

"2c. Zadaniem oświatowym jednostek samorządu terytorialnego jest 
także zapewnienie warunków realizacji zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży."; 

3) w art. 39 w ust. l w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 
pkt l O w brzmieniu: 

"l O) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego."; 

-odrzucić 

2) skreślić art. 2; 

-KPPiS 

3) skreślić art. 3, art. 6, art. 9 i art. 24-26; 

-KPPiS 

4) skreślić art. lO; 

-KPPiS 

-odrzucić 

-odrzucić 

-odrzucić 

Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki nr 4 będzie bezprzedmiotowość poprawki 
nr S. 

5) skreślić art. l O, a po art. 37 dodać art. 37a w brzmieniu: 

"Art. 37a. l. Składki z funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego, o którym mowa w 
art. 25 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450), od 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zwanych dalej 
"kasami", zrzeszonych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo
Kredytowej, zwanej dalej "Kasą Krajową", przeznaczone na pokrycie 
kosztów działalności Kasy Krajowej oraz nadzoru sprawowanego przez 
Komisję Nadzoru Finansowego, należne za lata 2012 i 2013 oraz nie 
rozliczone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają 
rozliczeniu na zasadach określonych w ust. 2-1 O. 

2. Podział składki pomiędzy Kasę Krajową a Komisję Nadzoru Finansowego 
następuje w proporcji l 0% do 90%. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego ustala wysokość należnej jej za dany rok 
składki, odpowiadającej poniesionym ogółem kosztom nadzoru nad 
kasami i Kasą Krajową w danym roku, oraz określa wartość składki 
należnej Kasie Krajowej w wysokości 11,111% poniesionych ogółem 
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kosztów nadzoru nad kasami i Kasą Krajową w danym roku, maksymalną 
wartość składki należnej od wszystkich kas i wysokość powstałej 
niedopłaty. 

4. Na podstawie kwot ustalonych lub określonych przez Komisję Nadzoru 
Finansowego zgodnie z ust. 3 albo w drodze ostatecznej decyzji wydanej 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Kasa Krajowa określa: 

l) wysokość składki należnej od poszczególnych kas obliczonej jako 
iloczyn procentowego udziału kasy w sumie aktywów wszystkich kas 
wykazywanych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego 
oraz poniesionych ogółem kosztów nadzoru sprawowanego przez 
Komisję Nadzoru Finansowego nad kasami i Kasą Krajową w danym 
roku powiększonych o 11,111%, z tym że nie może ona stanowić 
więcej niż 0,024% aktywów kasy wykazywanych według stanu na 
dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a wartość aktywów ustala się na 
podstawie zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych kas; 

2) wysokość nadpłaty lub niedopłaty wynikającą z wartości wniesionych 
przez daną kasę zaliczek na poczet składki należnej za dany rok. 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, Kasa Krajowa realizuje w terminie 
30 dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji Komisji Nadzoru 
Finansowego, niezwłocznie informując kasy o wyniku rozliczenia. 

6. W przypadku gdy składka należna od danej kasy za dany rok jest niższa 
niż suma zaliczek wpłaconych przez daną kasę na poczet składki należnej 
za dany rok, powstaje nadpłata. Powstałą nadpłatę Kasa Krajowa zwraca, 
w terminie 14 dni od dnia wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 4, 
na rachunek wskazany przez kasę. 

7. W przypadku gdy składka należna od danej kasy za dany rok jest wyższa 
niż suma zaliczek wpłaconych przez daną kasę na poczet składki należnej 
za dany rok, powstaje niedopłata. Powstałą niedopłatę kasa obowiązana 
jest uiścić, w terminie 14 dni od dnia poinformowania jej przez Kasę 
Krajową o wysokości niedopłaty, dokonując wpłaty na wyodrębniony 
rachunek Kasy Krajowej. 

8. Po dokonaniu przez kasę wpłaty, o której mowa w ust. 7, Kasa Krajowa w 
terminie 14 dni wpłaca na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego kwotę wpłaconą przez kasę, pomniejszoną o l 0%. 

9. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy wartość należnej Komisji 
Nadzoru Finansowego za dany rok składki, wartość składki należnej Kasie 
Krajowej, maksymalna wartość składki należnej od wszystkich kas i 
wysokość powstałej niedopłaty zostały ustalone lub określone w drodze 
ostatecznej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego przed dniem wejścia w 
życie niniejszej ustawy, z tym że nie wyłącza to możliwości ponownego 
wydania decyzji na podstawie ust. 3, w przypadku uchylenia lub 
stwierdzenia nieważnosct ostatecznej decyzji Komisji Nadzoru 
Finansowego wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 
Wysokość należnej składki ustala się, przyjmując, że wartość zaliczek 
wpłaconych przez daną kasę na poczet składki należnej za dany rok 
wynosi zero złotych. 
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10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, obowiązek, o którym mowa w ust. 
4, Kasa Krajowa realizuje w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy."; 

-KPPO 

6) skreślić art. 13; 

-KPPiS 

7) skreślić art. 14; 

-KPPiS 

8) w art. 15 w ust. 3 w pkt 6 po lit. b dodać nową lit. w brzmieniu: 

" ... )części 12- Państwowa Inspekcja Pracy, w wysokości 5 207 tys. zł;"; 

-KPPiS 

-przyjąć 

-odrzucić 

-odrzucić 

-odrzucić 

Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki nr 8 będzie bezprzedmiotowość poprawki 
nr 9. 

9) w art. 15 w ust. 3 w pkt 6 po lit. b dodać nową lit. w brzmieniu: 

" ... )części 12- Państwowa Inspekcja Pracy, w wysokości 2 000 tys. zł;"; 

-KPPO 

l O) w art. 15 w ust. 3 w pkt 6 po lit. b dodać nową lit. w brzmieniu: 

-przyjąć 

" ... )części 09- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w wysokości 300 tys. zł;"; 

-KPPO 
-przyjąć 

11) w art. 15 po ust. 4 dodać ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

"4a. W roku 2015 wielkość wynagrodzeń osobowych ujętych w planie finansowym 
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej może być zwiększona o kwotę 20 000 tys. zł 
na sfinansowanie kosztów restrukturyzacji jednostki, z zastrzeżeniem ust. 4b. 

4b. Zmiana planu finansowego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie 
zwiększenia wielkości wynagrodzeń osobowych, o których mowa w ust. 4a, może 
nastąpić po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw transportu planu 
restrukturyzacji jednostki wraz z harmonogramem finansowania kosztów 
restrukturyzacji."; 

-KPPO 

12) skreślić art. 29; 

-KPPiS 

-przyjąć 

-odrzucić 



13) skreślić art. 37. 

-KPPiS 

Warszawa, dnia 26listopada 2014 r. 

Sprawozdawca 

(-)Paweł Arndt 
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-odrzucić 

Przewodnicząca Komisji 
Finansów Publicznych 

(-) Krystyna Skowrońska 
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