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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 

oraz 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ I INNOWACYJNOŚCI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2018 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 
w dniu 25 lipca 2018 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych 

innych ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Komisje nie poparły żadnego z przedstawionych wniosków. 

 

 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
 (-) Piotr Zientarski  (-) Andrzej Stanisławek  
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 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym 

oraz niektórych innych ustaw 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 
KGNI, 
KSTAP 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

1)  w art. 1 w pkt 4, art. 3b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3b. 1. Podmiot publiczny może wystąpić z wnioskiem 

o opinię na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego do: 

1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

2) marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę 

podmiotu publicznego, gdy jest samorządową jednostką 

organizacyjną. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się ocenę, 

o której mowa w art. 3a ust. 1. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego albo 

marszałek województwa opiniuje przedłożoną dokumentację w 

zakresie poprawności i kompletności przeprowadzonych analiz 

poprzedzających realizację przedsięwzięcia, przyjętego modelu 

prawno-organizacyjnego, mechanizmów wynagradzania partnera 

prywatnego, w tym wysokości opłat pobieranych od 

użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, oraz warunków 

ich zmiany, oraz proponowanego podziału ryzyk 

w przedsięwzięciu w terminie 60 dni od dnia otrzymania 

kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego albo 

marszałek województwa może, wyznaczając odpowiedni termin, 

Poprawka 
sen. M. Augustyna 
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zwrócić się do podmiotu publicznego o poprawienie, wyjaśnienie 

lub uzupełnienie wniosku, o którym mowa w ust. 1.  

5. Opinii, o której mowa w ust. 1, nie ujawnia się osobom 

trzecim do chwili zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-

prywatnym, umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi lub 

umowy w sprawie zamówienia publicznego albo zakończenia 

postępowania w inny sposób w zakresie inwestycji, będącej 

przedmiotem tej opinii. W przypadku, gdy mimo wydania opinii 

nie wszczęto postępowania w sprawie wyboru partnera 

prywatnego, opinia może zostać ujawniona nie wcześniej niż w 

terminie 2 lat od jej wydania. 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego albo 

marszałek województwa nie ujawnia informacji pozyskanych 

w związku z wydaniem opinii, jeżeli groziłoby to ujawnieniem 

tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych tajemnic 

ustawowo chronionych.”; 

2)  w art. 1 w pkt 8 w lit. d, w ust. 5 wyrazy „warunki ich zmiany” 

zastępuje się wyrazami „zasady ich zmiany”; 

Poprawka 
sen. M. Augustyna 

3)  w art. 1 w pkt 9, w art. 7a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Partner prywatny, niezależenie od odpowiedzialności za 

własne działania i zaniechania, odpowiada, także za szkodę 

wyrządzoną podmiotowi publicznemu wskutek nieudostępnienia 

spółce zasobów, które wykazał w ofercie, chyba że nie ponosi 

winy. W przypadku, gdy jest wielu partnerów prywatnych, za 

szkodę wyrządzoną wskutek nieudostępnienia określonego 

zasobu, odpowiedzialność ponosi partner prywatny, który był 

zobowiązany do udostępniania tego zasobu.”; 

Poprawka 
sen. M. Augustyna 

4)  w art. 1 w pkt 9: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 7a i art. 7b” zastępuje się 

Poprawka 
sen. M. Augustyna 
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wyrazami „art. 7a–7c”, 

b) dodaje się art. 7c w brzmieniu: 

„Art. 7c. 1. Podmioty, o których mowa w art. 7b ust. 2 pkt 1 i 

2, dokonują bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez te podmioty umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną im umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych.  

2. Przepisy art. 143b i art. 143c ust. 2–8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stosuje się 

odpowiednio.”; 

5)  w art. 1 w pkt 10, w art. 8 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Partner prywatny, nie rzadziej niż co 3 miesiące, składa 

podmiotowi publicznemu sprawozdanie z przebiegu realizacji 

przedsięwzięcia. Szczegółowy tryb składania i zakres 

sprawozdania określa umowa o partnerstwie publiczno-

prywatnym.  

5. W razie wystąpienia nadzwyczajnego zdarzenia, które 

istotnie wpływa na realizację przedsięwzięcia, partner prywatny 

niezwłocznie informuje podmiot publiczny.”; 

Poprawka 
sen. M. Augustyna 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 6 i 9 należy głosować łącznie. 

 

6)  art. 1 w pkt 20, w art. 16a dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

przedkłada Radzie Ministrów i komisji sejmowej właściwej w 

sprawach rozwoju regionalnego, sprawozdanie z realizacji zadań, 

Poprawka 
sen. M. Augustyna 
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o których mowa w ust. 2, w okresie nie dłuższym niż trzy lata.”; 

7)  w art. 3 w pkt 2 w lit. c, ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Śródmiejską strefę płatnego parkowania ustala się 

na obszarach zgrupowania intensywnej zabudowy 

funkcjonalnego śródmieścia, które stanowi faktyczne centrum 

miasta lub dzielnicy w mieście, w którym organem 

wykonawczym jest prezydent miasta lub położonym na 

obszarze gminy uzdrowiskowej, jeżeli spełnione są warunki, 

o których mowa w ust. 2, a ustanowienie strefy płatnego 

parkowania może nie być wystarczające do realizacji lokalnej 

polityki transportowej lub polityki ochrony środowiska.”; 

Poprawka 
sen. M. Augustyna 

8)  skreśla się art. 16; Poprawka 
sen. M. Augustyna 

9)  po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu: 

„Art. 26a. Pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w art. 16a 

ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedkłada 

Radzie Ministrów i komisji sejmowej właściwej w sprawach rozwoju 

regionalnego nie później niż do dnia 1 sierpnia 2019 r. Sprawozdanie 

obejmuje wykonywania zadań na podstawie art. 3 ustawy zmienianej 

w art. 1 przez okres dwóch lat poprzedzających wejście w życie ustawy, 

oraz okres od dnia wejścia w życie ustawy.”. 

Poprawka 
sen. M. Augustyna 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


