
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.  

o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych  

innych ustaw 

 

(druk nr 900) 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1834) 

[Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego. 

2. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia 

oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem 

prywatnym.] 

<Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w 

ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz organ właściwy w sprawach 

partnerstwa publiczno-prywatnego uregulowanych w ustawie. 

2. Partnerstwo publiczno-prywatne polega na wspólnej realizacji przedsięwzięcia 

opartej na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem 

prywatnym.> 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   podmiot publiczny: 

a)  jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach 

publicznych, 

b)  [inną, niż określona w lit. a, osobę prawną, utworzoną w szczególnym celu 

zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru 
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przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz 

w lit. a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:] 

<inną, niż określona w lit. a, osobę prawną, utworzoną w szczególnym celu 

zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru 

przemysłowego ani handlowego, niedziałającą w zwykłych warunkach rynkowych, 

której celem nie jest wypracowanie zysku oraz nieponoszącą strat wynikających z 

prowadzenia działalności, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w 

lit. a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:> 

–  finansują ją w ponad 50% lub 

–  posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub 

–  sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub 

–  mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub 

zarządzającego, 

c)  związki podmiotów, o których mowa w lit. a i b; 

2)   partner prywatny - przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego; 

3)   składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w 

rozumieniu art. 55
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 459, 933 i 1132), rzecz ruchomą oraz prawo majątkowe; 

4)   przedsięwzięcie: 

a)  budowę lub remont obiektu budowlanego, 

b)  świadczenie usług, 

c)  wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia 

podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub 

d)  inne świadczenie 

- połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest 

wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim 

związany; 

5)   wkład własny - świadczenie podmiotu publicznego lub partnera prywatnego polegające w 

szczególności na: 

a)  poniesieniu części wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym sfinansowaniu 

dopłat do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia, 

b)  wniesieniu składnika majątkowego. 
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[Art. 3. 

Do zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie ustawy należy w 

szczególności upowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, 

dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym stanu i 

perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego.] 

 

<Rozdział 1a 

Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia 

 

Art. 3a. 

1. Przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego podmiot 

publiczny sporządza ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu do efektywności jego realizacji w 

inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych. 

2. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1, podmiot publiczny uwzględnia w 

szczególności zakładany podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny i 

partnera prywatnego, szacowane koszty cyklu życia przedsięwzięcia i czas niezbędny 

do jego realizacji oraz wysokość opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie 

opłaty są planowane, oraz warunki ich zmiany. 

 

Art. 3b. 

1. Podmiot publiczny może wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego z wnioskiem o opinię na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w 

ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

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 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 
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w terminie 60 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 

1. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może, wyznaczając odpowiedni 

termin, 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, o której mowa w ust. 1, nie wszczęto 

postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, opinia może zostać 

ujawniona nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia jej wydania. 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego nie ujawnia informacji 

pozyskanych w związku z wydaniem opinii, o której mowa w ust. 1, jeżeli groziłoby 

to ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych tajemnic ustawowo 

chronionych.> 

Art. 4. 

[1. Jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego zostało określone w sposób, o którym mowa w 

art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920), do wyboru partnera prywatnego i umowy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy tej ustawy, w zakresie 

nieuregulowanym w niniejszej ustawie. 

2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1, do wyboru partnera prywatnego i umowy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w zakresie nieregulowanym w 

niniejszej ustawie.] 

<1. Do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. …), w zakresie 

nieuregulowanym w niniejszej ustawie. 

2. Jeżeli umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym ma spełniać warunki określone w 

art. 3 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane 

lub usługi (Dz. U. poz. 1920 oraz z 2018 r. poz. …), do wyboru partnera prywatnego i 
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umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy tej ustawy albo 

ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie. W 

przypadku zastosowania do wyboru partnera prywatnego ustawy, o której mowa w 

ust. 1, zastosowanie mają przepisy art. 6 oraz art. 45 ustawy z dnia 21 października 

2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.> 

3. W przypadkach, w których nie ma zastosowania ustawa z dnia 21 października 2016 r. o 

umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ani ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych, wyboru partnera prywatnego dokonuje się w sposób 

gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad 

równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności, przy odpowiednim 

uwzględnieniu przepisów niniejszej ustawy, a w przypadku wniesienia przez [partnera 

publicznego] <podmiot publiczny> wkładu własnego będącego nieruchomością, także 

przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2147, z późn. zm.). 

Art. 5. 

<1.>Podmiot publiczny, po zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

albo opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o których 

mowa w ustawach wymienionych w art. 4, dodatkowo zamieszcza w Biuletynie 

Informacji Publicznej informację o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym. 

<2. W ogłoszeniu wszczynającym postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego 

zamieszcza się informację, że postępowanie ma na celu zawarcie umowy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym.> 

 

Art. 6. 

[1. Najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i 

innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia.] 

<1. Najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

wynagrodzenia partnera prywatnego albo spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 

1a, lub kosztu przedsięwzięcia ponoszonego przez podmiot publiczny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia.> 

[2. Kryteriami oceny ofert są: 

1)   podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem 

publicznym i partnerem prywatnym; 
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2)   terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmiotu 

publicznego, jeżeli są one planowane.] 

3. Kryteriami oceny ofert mogą być [również] w szczególności: 

[1)   podział dochodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem publicznym 

i partnerem prywatnym;] 

<1) podział dochodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem 

publicznym i partnerem prywatnym, w tym dochodów w postaci udziału w zysku 

spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a;> 

2)   stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego; 

3)   efektywność realizacji przedsięwzięcia, w tym efektywność wykorzystania 

składników majątkowych; 

4)   kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przedsięwzięcia, w szczególności 

jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych technologii, koszt 

utrzymania, serwis [.] <;> 

<5) podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem 

publicznym i partnerem prywatnym; 

6) terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmiotu 

publicznego, jeżeli są one planowane.> 

 

Art. 7. 

1. Przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do 

realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części 

wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny 

zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności 

poprzez wniesienie wkładu własnego. 

2. Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy przede wszystkim od rzeczywistego 

wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu [partnerstwa publiczno-

prywatnego] <przedsięwzięcia>. 

2a. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może wyodrębniać w ramach 

wynagrodzenia partnera prywatnego wysokość płatności ponoszonych przez podmiot 

publiczny na finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych albo 

nabycia wartości niematerialnych i prawnych w ramach realizacji przedsięwzięcia, 



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

spełniających przesłanki wydatków majątkowych w rozumieniu art. 124 ust. 4 albo art. 

236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa skutki nienależytego wykonania i 

niewykonania zobowiązania, w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia 

partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 <albo 1a>. 

[4. Do odpowiedzialności za wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przepisu art. 141 ustawy, o 

której mowa w art. 4 ust. 2, nie stosuje się.] 

<4. Do odpowiedzialności za wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przepisów art. 141, art. 150 i art. 151 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.> 

<5. Jeżeli jest planowane pobieranie opłat od użytkowników przedsięwzięcia przez 

partnera prywatnego, umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa 

maksymalną wysokość tych opłat oraz warunki ich zmiany. 

6. Po zawarciu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym maksymalna wysokość 

opłat, o których mowa w ust. 5, może być zmieniona wyłącznie w formie aneksu do 

umowy, chyba że wysokość opłat i warunki ich zmiany są regulowane w innych 

przepisach.> 

<Art. 7a. 

1. Podmiot publiczny może wyrazić zgodę na zawarcie i wykonanie umowy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym z zawiązaną po wyborze najkorzystniejszej 

oferty w celu realizacji przedsięwzięcia jednoosobową spółką partnera prywatnego 

albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni. 

Przepisy ustawy oraz przepisy odrębne dotyczące partnera prywatnego, z wyjątkiem 

ust. 4 i art. 7b ust. 3 ustawy oraz art. 778
2
 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.), z chwilą 

zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, stosuje się do spółki, o której 

mowa w zdaniu pierwszym. 

2. Warunki zgody podmiot publiczny określa w pierwszym dokumencie, który 

udostępnia w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

w szczególności w opisie potrzeb i wymagań zamawiającego, specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, dokumentach koncesji albo innej dokumentacji 

postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego. 
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3. Jeżeli podmiot publiczny nie wyraża zgody, o której mowa w ust. 1, zamieszcza 

stosowną informację w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie w sprawie wyboru 

partnera prywatnego. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, partner prywatny odpowiada solidarnie ze 

spółką, o której mowa w tym przepisie, za szkodę wyrządzoną podmiotowi 

publicznemu w skutek nieudostępnienia spółce zasobów, które wskazał w ofercie, 

chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy. 

5. Jeżeli partner prywatny, w toku postępowania w sprawie wyboru partnera 

prywatnego, polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, podmioty te odpowiadają za szkodę 

wyrządzoną podmiotowi publicznemu przez nieudostępnienie tych zasobów spółce, o 

której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w art. 22a ust. 5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych albo art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 

października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

 

Art. 7b. 

1. Przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny dotyczących 

odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy nie stosuje 

się do podmiotu publicznego, jeżeli umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym tak 

stanowi. W przypadku gdy podmiot publiczny jest inwestorem, a nie stosuje się do 

niego przepisów, o których mowa w zdaniu pierwszym, partner prywatny informuje 

o tym podwykonawcę przed zawarciem z nim umowy. 

2. Jeżeli umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym wyłącza odpowiedzialność 

podmiotu publicznego za wynagrodzenie należne podwykonawcy, gdy według zasad 

ogólnych podmiot publiczny ponosiłby taką odpowiedzialność, za wynagrodzenie 

należne podwykonawcy, jak inwestor, odpowiada: 

1) spółka, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a, albo 

2) partner prywatny, jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane przez partnera 

prywatnego albo spółkę, o której mowa w art. 7a ust. 1. 

3. Jeżeli egzekucja wynagrodzenia należnego podwykonawcy przeciwko spółce, o której 

mowa w art. 7a ust. 1, okaże się bezskuteczna, podwykonawca może prowadzić 

egzekucję z majątku partnera prywatnego. Podwykonawca może wnieść powództwo 
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przeciwko partnerowi prywatnemu, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się 

bezskuteczna.> 

[Art. 8. 

Podmiot publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez partnera 

prywatnego. Zasady i szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli określa umowa o 

partnerstwie publiczno-prywatnym.] 

<Art. 8. 

1. Podmiot publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez 

partnera prywatnego oraz do kontroli składnika majątkowego wykorzystywanego 

przez partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia. Zasady i szczegółowy tryb 

przeprowadzania kontroli określa umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

2. W przypadku gdy prowadzona kontrola wykaże, iż składnik majątkowy 

wykorzystywany przez partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia znajduje 

się w stanie technicznym wskazującym na jego nieprawidłowe wykorzystywanie, 

podmiot publiczny wzywa partnera prywatnego do podjęcia odpowiednich działań, 

w szczególności do poczynienia nakładów mających na celu doprowadzenie 

składnika majątkowego do właściwego stanu technicznego. Umowa o partnerstwie 

publiczno-prywatnym określa skutki niepodjęcia działań mających na celu 

doprowadzenie składnika majątkowego do właściwego stanu technicznego. 

3. Partner prywatny ma obowiązek bieżącego raportowania podmiotowi publicznemu o 

stanie realizacji przedsięwzięcia i stanie technicznym składnika majątkowego 

wykorzystywanego przez partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia. Zasady, 

szczegółowy tryb oraz częstotliwość raportowania określa umowa o partnerstwie 

publiczno-prywatnym.> 

Art. 9. 

1. Wniesienie wkładu własnego w postaci składnika majątkowego może nastąpić w 

szczególności w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy. 

2. Jeżeli składnik majątkowy wniesiony przez podmiot publiczny jest wykorzystywany przez 

partnera prywatnego w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym 

w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, partner prywatny jest zobowiązany 

przekazać ten składnik podmiotowi publicznemu na zasadach określonych w umowie o 

partnerstwie publiczno-prywatnym. 
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3. Jeżeli składnik majątkowy był własnością partnera prywatnego, partnerowi prywatnemu 

przysługuje zwrot wartości składnika majątkowego według stanu z chwili przekazania. W 

innym przypadku, partner prywatny może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o 

ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał ze składnika majątkowego. Zwrotu 

innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość składnika w chwili 

przekazania podmiotowi publicznemu. Jednakże gdy nakłady zostały dokonane po chwili, 

w której podmiot publiczny na piśmie zażądał przekazania lub dowiedział się o 

wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o przekazanie, może on żądać zwrotu jedynie 

nakładów koniecznych. 

[4. Jeżeli składnik majątkowy podmiotu publicznego stanowił wkład niepieniężny do spółki, o 

której mowa w art. 14 ust. 1, jego przekazania w razie wykorzystania niezgodnie z 

przeznaczeniem dokonuje się na zasadach określonych w umowie lub statucie spółki.] 

<4. Jeżeli składnik majątkowy podmiotu publicznego stanowił wkład niepieniężny do 

spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a, jego przekazania w razie 

wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem dokonuje się na zasadach określonych 

w umowie spółki albo statucie spółki.> 

 

Art. 10. 

1. Podmiot publiczny niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o partnerstwie publiczno-

prywatnym dokona wyboru nowego partnera prywatnego, chyba że przedsięwzięcie ma 

być realizowane w inny sposób. 

2. Jeżeli przed wyborem nowego partnera prywatnego podmiot publiczny zlecił wykonywanie 

zadań z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, umowa ta obowiązuje do czasu 

rozpoczęcia wykonywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

<Art. 10a.  

1. Podmiot publiczny może zawrzeć umowę z osobą trzecią finansującą przedsięwzięcie 

w całości lub w części, na mocy której, w przypadku poważnego zagrożenia realizacji 

przedsięwzięcia, będzie mógł przenieść na tę osobę trzecią całość lub część 

obowiązków partnera prywatnego, wraz ze związanymi z nimi prawami. 

2. Osoba trzecia, o której mowa w ust. 1, może powierzyć realizację przedsięwzięcia 

innemu podmiotowi lub podmiotom tylko za zgodą podmiotu publicznego. 
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3. Ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokumenty 

koncesji lub inna dokumentacja postępowania w sprawie wyboru partnera 

prywatnego zawiera warunki stosowania ust. 1 i 2. Umowa o partnerstwie 

publiczno-prywatnym może uszczegóławiać te warunki. 

4. Postanowienia umów zawartych z osobą trzecią finansującą przedsięwzięcie w całości 

lub części, przez podmiot publiczny, partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa 

w art. 14 ust. 1 albo 1a, sprzeczne z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym są 

nieważne.> 

Art. 11. 

[1. Po zakończeniu czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner 

prywatny lub spółka, o której mowa w art. 14 ust. 1, przekazuje podmiotowi publicznemu 

składnik majątkowy, który był wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia, w stanie 

niepogorszonym, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania, chyba 

że umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym stanowi inaczej. Przepis art. 9 ust. 3 

stosuje się odpowiednio.] 

<1. Po zakończeniu czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, partner 

prywatny lub spółka, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a, przekazuje podmiotowi 

publicznemu składnik majątkowy, który był wykorzystywany do realizacji 

przedsięwzięcia, chyba że umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym stanowi 

inaczej lub podmiot publiczny postanowi o pozostawieniu składnika majątkowego w 

majątku spółki.> 

<1a. Partner prywatny lub spółka, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a, przekazuje 

składnik majątkowy podmiotowi publicznemu w stanie niepogorszonym, z 

uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania, chyba że umowa o 

partnerstwie publiczno-prywatnym stanowi inaczej. Przepisy art. 9 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio.> 

2. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może stanowić, że przekazanie składnika 

majątkowego nastąpi na rzecz państwowej lub samorządowej osoby prawnej lub spółki 

handlowej z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego albo Skarbu 

Państwa. 

3. Roszczenie podmiotu publicznego przeciwko partnerowi prywatnemu lub spółce, o której 

mowa w art. 14 ust. 1 <albo 1a>, o przekazanie składnika majątkowego przedawnia się z 



- 12 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

upływem lat dziesięciu od dnia zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym. 

Art. 12. 

1. W razie sprzedaży przez podmiot publiczny albo spółkę, o której mowa w art. 14 

ust.1<albo 1a>, nieruchomości będącej wkładem własnym, partnerowi prywatnemu 

przysługuje prawo pierwokupu, które może być wykonane w ciągu dwóch miesięcy od 

dnia zawiadomienia go o treści umowy zawartej z osobą trzecią, chyba że umowa o 

partnerstwie publiczno-prywatnym przewiduje dłuższy termin. 

2. Prawo pierwokupu, na warunkach określonych w ust. 1, przysługuje także ostatniemu 

partnerowi prywatnemu przez rok od zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, chyba że: 

1)   w prawomocnym orzeczeniu sądu stwierdzono jego odpowiedzialność za nienależyte 

wykonanie zobowiązania z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub 

2)   podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym z nowym 

partnerem prywatnym. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie biegnie, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, na czas 

postępowania sądowego w przedmiocie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie 

przez partnera prywatnego zobowiązania z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym 

lub postępowania w sprawie wyboru nowego partnera prywatnego. 

 

[Art. 13. 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru partnera prywatnego, chyba że podmiot publiczny 

przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o partnerstwie lub w 

dokumentacji postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego oraz określił warunki 

takiej zmiany. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.] 

 

Art. 14. 

[1. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania 

podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę kapitałową, spółkę komandytową 

lub komandytowo-akcyjną. Podmiot publiczny nie może być komplementariuszem.] 
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<1. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej 

wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną.> 

<1a. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej 

wykonania partner prywatny nabędzie udziały albo akcje spółki z udziałem 

podmiotu publicznego. Nabycie może nastąpić w drodze objęcia udziałów w 

podwyższonym kapitale zakładowym albo akcji.> 

2. Cel i przedmiot działalności spółki nie może wykraczać poza zakres określony umową o 

partnerstwie publiczno-prywatnym. 

3. Prawa z należących do Skarbu Państwa udziałów lub akcji w spółce wykonuje organ 

administracji rządowej, który zawiązał spółkę jako podmiot publiczny. 

<4. Przepis art. 7a ust. 5 stosuje się do odpowiedzialności innych podmiotów, o których 

mowa w tym przepisie, za szkody wyrządzone podmiotowi publicznemu wskutek 

nieudostępnienia zasobów spółce, o której mowa w ust. 1 albo 1a.> 

 

<Art. 14a. 

1. Spółkę, o której mowa w art. 14 ust. 1, zawiązuje się na czas oznaczony, niezbędny do 

wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zakończenia jej spraw. 

2. Czas trwania spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1, może być przedłużony na czas 

nieoznaczony, jeżeli partner prywatny przed upływem terminu, o którym mowa 

w ust. 1, zbył udziały w tej spółce albo akcje tej spółki na rzecz podmiotu 

publicznego albo zostały one umorzone. 

 

Art. 14b. 

1. W przypadku spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a, najpóźniej w terminie 

roku od dnia zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, partner prywatny zbywa udziały w tej spółce albo akcje tej 

spółki na rzecz podmiotu publicznego albo podlegają one umorzeniu. Przepisu art. 

361 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650) nie stosuje się. 

2. Statut albo umowa spółki stanowią, że w razie bezskutecznego upływu terminu, o 

którym mowa w ust. 1, udziały albo akcje partnera prywatnego, z wyjątkiem 

udziałów albo akcji należących do jednostek sektora finansów publicznych i spółek 
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zależnych od podmiotu publicznego, podlegają umorzeniu w trybie określonym, 

odpowiednio, w art. 199 § 4 albo art. 359 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych. 

3. Zbycie albo umorzenie udziałów albo akcji, o których mowa w ust. 1 i 2, może być 

nieodpłatne, jeżeli statut albo umowa spółki tak stanowią.> 

 

[Art. 15. 

Zgody wszystkich wspólników albo akcjonariuszy spółki wymaga zbycie lub obciążenie: 

1) nieruchomości; 

2) przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny.] 

<Art. 15. 

Zgody wszystkich wspólników albo akcjonariuszy spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 

oraz 1a, wymaga: 

1) zbycie lub obciążenie: 

a) nieruchomości, 

b) przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny; 

2) zawiązanie innej spółki; 

3) objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki.> 

 

Art. 16. 

1. Podmiotowi publicznemu przysługuje prawo pierwokupu akcji albo udziałów partnera 

prywatnego w spółce <,o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a.> 

2. Podmiot publiczny może wykonać prawo pierwokupu w ciągu [dwóch] <trzech> miesięcy 

od dnia zawiadomienia go przez partnera prywatnego o treści umowy zawartej z osobą 

trzecią, chyba że umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym przewiduje dłuższy termin. 

3. Zbycie przez partnera prywatnego akcji albo udziałów z naruszeniem ust. 1 lub 2 jest 

nieważne. 

<Rozdział 4a 

Organ właściwy w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

 



- 15 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 16a. 

1. Organem właściwym w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie 

uregulowanym w ustawie jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

2. Do zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego należy w szczególności: 

1) wydawanie opinii, o których mowa w art. 3b ust. 1; 

2) wydawanie opinii, o których mowa w art. 133b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych; 

3) upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk z zakresu partnerstwa 

publiczno-prywatnego, w szczególności dotyczących projektów hybrydowych, 

o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433); 

4) przygotowywanie i upowszechnianie przykładowych wzorów umów o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, wytycznych oraz innych dokumentów 

stosowanych przy planowaniu i realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego; 

5) prowadzenie bazy partnerstw publiczno-prywatnych; 

6) wsparcie merytoryczne podmiotów publicznych realizujących przedsięwzięcia; 

7) dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, 

w tym stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego. 

 

Art. 16b. 

1. Podmiot publiczny obowiązany jest przekazać ministrowi właściwemu do spraw 

rozwoju regionalnego informacje dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego, w 

szczególności informacje dotyczące: 

1) wszczęcia postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego; 

2) zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym: 

a) nazwy przedsięwzięcia, 

b) trybu wyboru partnera prywatnego, 

c) daty podpisania umowy i okresu jej obowiązywania, 

d) daty rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 

e) wartości inwestycji, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, 

rozumianej jako nakłady inwestycyjne, które mają być poniesione na 

realizację przedsięwzięcia, 
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f) wartości usług, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, które mają być 

świadczone w ramach przedsięwzięcia, 

g) wartości umowy, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, rozumianej 

jako suma przewidywanych wydatków koniecznych do poniesienia przy 

realizacji przedsięwzięcia, 

h) zastosowanych mechanizmów wynagradzania partnera prywatnego, w tym 

wysokości opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są 

planowane, oraz warunków ich zmiany, 

i) zawarcia umów, o których mowa w art. 10a; 

3) zmiany umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, powodującej zmianę 

danych, o których mowa w pkt 2; 

4) zawiązania i wpisu do rejestru przedsiębiorców spółki, o której mowa w art. 7a 

ust. 1 albo art. 14 ust. 1 albo 1a, jej przedłużenia w trybie art. 14a ust. 2, a także 

jej rozwiązania. 

2. Podmiot publiczny przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w terminie 30 dni od dnia wystąpienia 

zdarzenia, którego dotyczą te informacje. 

3. W przypadku zmiany wartości umowy, która nie wynika ze zmiany zakresu 

świadczeń partnera prywatnego albo spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a, 

informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane zbiorczo nie później 

niż trzy miesiące po zakończeniu roku obrotowego. 

4. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego sporządza i publikuje informacje w bazie partnerstw 

publiczno-prywatnych, udostępnianej na stronie internetowej prowadzonej przez 

urząd obsługujący tego ministra. 

Art. 16c. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w celu realizacji zadań określonych 

w niniejszym rozdziale, może, w każdym czasie, zwrócić się do podmiotu publicznego z 

żądaniem udzielenia informacji dotyczących wykonywania umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, a podmiot publiczny jest obowiązany niezwłocznie takich 

informacji udzielić. Jeżeli udzielenie informacji nie jest możliwe w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania żądania, podmiot publiczny zawiadamia o tym ministra właściwego do 
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spraw rozwoju regionalnego, podając przyczynę nieudzielenia informacji i wskazując 

dodatkowy termin ich udzielenia.”; 

Art. 18. 

1. Sfinansowanie przedsięwzięcia z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100 000 000 

zł wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wyłączeniem 

środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1376 i 1475) oraz ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475). Udzielając zgody, minister właściwy do spraw finansów 

publicznych uwzględnia wpływ planowanych wydatków z budżetu państwa na 

bezpieczeństwo finansów publicznych. 

2. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela się na wniosek podmiotu publicznego zawierający: 

1)   określenie podmiotu publicznego; 

2)   określenie planowanego przedsięwzięcia; 

3)   przewidywaną wysokość środków z budżetu państwa przeznaczonych w 

poszczególnych okresach budżetowych na realizację przedsięwzięcia. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje zgodę albo odmawia wydania 

zgody w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Zgoda i odmowa zgody nie są 

decyzją administracyjną. 

4. Podmiot publiczny może złożyć kolejny wniosek o wydanie zgody, o której mowa w ust. 1, 

na realizację tego samego przedsięwzięcia w przypadku zmiany danych określonych w 

ust. 2 pkt 3. Do ponownego wniosku ust. 3 stosuje się. 

<5. Zgoda, o której mowa w ust. 1, nie stanowi zabezpieczenia finansowania 

przedsięwzięcia z budżetu państwa. 

6. Podmiot publiczny może unieważnić postępowanie w sprawie wyboru partnera 

prywatnego, jeżeli minister właściwy do spraw finansów publicznych odmówi 

udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, a możliwość unieważnienia postępowania 

na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, dokumentach 

koncesji lub innej dokumentacji postępowania w sprawie wyboru partnera 

prywatnego.> 
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USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 155, z późn. zm.) 

Art. 778
1
. 

Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce 

komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności 

przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim 

majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, 

jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. 

 

<Art. 778
2
. 

Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce, o której mowa w art. 7a ust. 1 

ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. ...), obejmującemu obowiązek zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy, sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko partnerowi 

prywatnemu, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również 

wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.> 

 

Art. 781. 

§ 1. Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu klauzulę wykonalności nadaje sąd 

pierwszej instancji, w którym sprawa się toczyła lub toczy. Sąd drugiej instancji nadaje 

klauzulę wykonalności, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie, nie dotyczy to 

jednak Sądu Najwyższego oraz przypadków, o których mowa w art. 778
1
<,art. 778

2
>, art. 

786, art. 787, art. 787
1
, art. 788 i art. 789. 

§ 1
1
. Czynności w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o 

których mowa w art. 777 § 1, może wykonywać referendarz sądowy. 

§ 1
2
. Tytułowi egzekucyjnemu, o którym mowa w art. 783 § 4, klauzulę wykonalności, w 

przypadkach określonych w art. 778
1
<,art. 778

2
>, 787, 787

1
, 788 oraz 789, nadaje sąd 

rejonowy właściwości ogólnej dłużnika. 

§ 1
3
. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, o którym mowa w § 1

2
, należy dołączyć 

dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację 

istnienia i treści tytułu wykonawczego. Przed rozpoznaniem wniosku istnienie i treść 

tytułu wykonawczego podlegają zweryfikowaniu przez sędziego lub referendarza 

sądowego w systemie teleinformatycznym. 
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§ 2. Tytułom egzekucyjnym pochodzącym od sądu administracyjnego oraz innym tytułom 

klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika. Jeżeli tej 

właściwości nie można ustalić, klauzulę nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu ma być 

wszczęta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą - sąd 

rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony. 

§ 3. (uchylony). 

§ 3
1
. (uchylony). 

§ 4. (uchylony). 

Art. 783. 

§ 1. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wymienia także tytuł egzekucyjny, a w 

razie potrzeby oznacza świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji oraz 

wskazuje czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast 

wykonalne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, tytułowi egzekucyjnemu 

opiewającemu na świadczenie pieniężne w walucie obcej sąd nada klauzulę wykonalności 

ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia tej kwoty na walutę polską według 

średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 

sporządzenia planu podziału, a jeżeli planu podziału nie sporządza się - na dzień wypłaty 

kwoty wierzycielowi. 

§ 1
1
. Niezwłocznie po ogłoszeniu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, a gdy 

ogłoszenia nie było niezwłocznie po jego wydaniu, klauzulę wykonalności umieszcza się 

na tytule egzekucyjnym, a w przypadkach, o których mowa w art. 781 § 1
2
, na 

zweryfikowanym przez sąd dokumencie uzyskanym z systemu teleinformatycznego 

potwierdzającym istnienie i treść tytułu egzekucyjnego. Klauzula wykonalności zawiera 

stwierdzenie, że tytuł egzekucyjny uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby - także 

informacje wskazane w § 1. Klauzulę wykonalności podpisuje sędzia albo referendarz 

sądowy. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, brzmienie klauzuli 

wykonalności, mając na względzie treść § 1 i 1
1
 oraz sprawne prowadzenie egzekucji i 

zapewnienie możliwości obrony praw jej uczestników. 

§ 3. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa 

w art. 777 § 1 pkt 1 i 1
1
, jest wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, przez 

umieszczenie na tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności i opatrzenie jej podpisem 
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sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje postanowienie. Na oryginale 

orzeczenia umieszcza się wzmiankę o nadaniu klauzuli wykonalności. 

§ 3
1
. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa 

w art. 777 § 1 pkt 1 i 1
1
, wydanym w postaci elektronicznej, jest wydawane bez 

spisywania odrębnej sentencji, poprzez umieszczenie klauzuli wykonalności w systemie 

teleinformatycznym i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, sędziego 

albo referendarza sądowego, który wydaje postanowienie. 

§ 3
2
. Przepisów § 3 i 3

1
 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 778

1
, art. 787, 

art. 787
1
<,art. 778

2
>, art. 788 oraz art. 789. 

§ 4. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa 

w art. 777 § 1 pkt 1 i 1
1
, wydanym w postaci elektronicznej pozostawia się wyłącznie w 

systemie teleinformatycznym, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 778
1
, art. 

787, art. 787
1
<,art. 778

2
>, art. 788 oraz art. 789. 

§ 4
1
. (uchylony). 

§ 5. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, czynności sądu związane z nadawaniem 

klauzuli wykonalności, o której mowa w § 3
1
, oraz sposób przechowywania tytułów 

wykonawczych i posługiwania się tytułami wykonawczymi, o których mowa w § 4, przy 

uwzględnieniu potrzeby usprawnienia postępowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

korzystania z elektronicznych tytułów wykonawczych. 

 

Art. 795. 

§ 1. Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. 

§ 2. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od dnia wydania mu tytułu 

wykonawczego lub zawiadomienia go o utworzeniu tytułu wykonawczego w systemie 

teleinformatycznym albo od dnia ogłoszenia postanowienia odmownego, a gdy ogłoszenia 

nie było - od dnia doręczenia tego postanowienia. Dla dłużnika termin ten biegnie od dnia 

doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. W razie zgłoszenia wniosku, o 

którym mowa w art. 794
2
 § 2 albo 3, termin ten biegnie od dnia doręczenia stronie 

uzasadnienia postanowienia albo postanowienia z uzasadnieniem. 

§ 2
1
. W przypadkach, o których mowa w art. 778

1
, art. 786, art. 787, art. 787

1
<,art. 778

2
>, art. 

788 i art. 789, lub gdy tytułem egzekucyjnym nie jest orzeczenie sądu albo referendarza 

sądowego, sąd drugiej instancji, uwzględniając zażalenie wierzyciela na postanowienie o 
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odmowie nadania klauzuli wykonalności, uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje 

wniosek do ponownego rozpoznania, jeżeli zachodzą podstawy do nadania klauzuli 

wykonalności. 

§ 3. Przepisy § 2 i 2
1
 stosuje się odpowiednio do skargi na postanowienie referendarza 

sądowego. 

 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 

2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317) 

Art. 13. 

1. Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za: 

[1) postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania;] 

<1) postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych: 

a) w strefie płatnego parkowania, 

b) w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania;> 

2) (uchylony); 

3) przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 

33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, za które uważa się 

także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub 

naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów 

niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. 

2. Korzystający z dróg publicznych mogą być obowiązani do ponoszenia opłat za: 

1) przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg publicznych; 

2) przeprawy promowe na drogach publicznych. 

3. Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, są zwolnione: 

1) pojazdy: 

a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 

Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej 

wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, służb ratowniczych, 

b) zarządów dróg, 
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c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli 

umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi, 

d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej; 

e) pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych; 

2) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły. 

3a. Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są zwolnione pojazdy: 

1) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli 

umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi; 

2) służb ratowniczych, służb ratownictwa górniczego, Morskiej Służby Poszukiwania i 

Ratownictwa, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, 

Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane 

przez Służbę Celno-Skarbową, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

3) zarządcy dróg krajowych wykorzystywane do utrzymania tych dróg. 

4. Od opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zwolnione są: 

1) ciągniki rolnicze i inne maszyny rolnicze; 

2) pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową. 

5. Korzystający z drogi publicznej jest zwolniony z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 

2, w przypadku wykonywania przez niego przejazdu w ramach pomocy humanitarnej lub 

medycznej. 

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5, następuje w drodze decyzji administracyjnej, 

wydanej przez ministra właściwego do spraw transportu, na wniosek podmiotu 

występującego o takie zwolnienie. 

Art. 13b. 

1. Opłatę, o której mowa w [art. 13 ust. 1 pkt 1] <art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a>, pobiera się za 

postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym 

miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. 

<1a. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, pobiera się za postój pojazdów 

samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym 

miejscu, w określone dni lub codziennie, w określonych godzinach lub całodobowo.> 
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2. Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym 

deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu 

zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki 

transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla 

pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej. 

<2a. Śródmiejską strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach zgrupowania 

intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia, które stanowi faktyczne 

centrum miasta lub dzielnicy w mieście o liczbie ludności powyżej 100 000 

mieszkańców, 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. 

2b. Ustalenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, w tym ustalenie wysokości 

opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, wymaga uprzedniego 

przeprowadzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) analizy, która określi: 

1) rotację parkujących pojazdów samochodowych w planowanej śródmiejskiej 

strefie płatnego parkowania; 

2) zakładany poziom rotacji parkujących pojazdów samochodowych w planowanej 

śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, z uwzględnieniem różnych poziomów 

wysokości opłat za postój w tej strefie.> 

3. Rada gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany 

przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, może ustalić strefę płatnego 

parkowania <lub śródmiejską strefę płatnego parkowania>. 

[4. Rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania: 

1) ustala wysokość opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, z tym że opłata za 

pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego nie może przekraczać 3 zł; 

2) może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty 

dla niektórych użytkowników drogi; 

3) określa sposób pobierania opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1.] 

<4. Rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania lub śródmiejską 

strefę płatnego parkowania: 

1) ustala wysokość opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, z tym że 

opłata za pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego nie może 

przekraczać: 
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a) w strefie płatnego parkowania – 0,15% minimalnego wynagrodzenia, 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 

r. poz. 650), 

b) w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania – 0,45% minimalnego 

wynagrodzenia, o którym mowa w lit. a; 

2) może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę 

opłaty dla niektórych użytkowników drogi; 

3) określa sposób pobierania opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1.> 

<4a. Ustalając wysokość opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, rada gminy 

(rada miasta) bierze pod uwagę wyniki analizy, o której mowa w ust. 2b.> 

5. Stawki opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, mogą być zróżnicowane w zależności 

od miejsca postoju. Przy ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne narastanie opłaty 

przez pierwsze trzy godziny postoju, przy czym progresja nie może przekraczać 

powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do stawki za 

poprzednią godzinę postoju. Stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny 

postoju nie może przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę postoju. 

6. Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach w uzgodnieniu z zarządcą drogi: 

1) wyznacza w strefie płatnego parkowania<lub śródmiejskiej strefie płatnego 

parkowania> miejsca przeznaczone na postój pojazdów, w tym stanowiska 

przeznaczone na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 

1a) wyznacza, w strefie płatnego parkowania <lub śródmiejskiej strefie płatnego 

parkowania>, miejsca przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych na czas 

ładowania przy punktach ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach 

ładowania, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych; 

2) może wyznaczać w strefie płatnego parkowania <lub śródmiejskiej strefie płatnego 

parkowania> zastrzeżone stanowiska postojowe (koperty) w celu korzystania z nich 

na prawach wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo. 

7. [Opłatę, o której mowa] <Opłaty, o których mowa> w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera zarząd 

drogi, a w przypadku jego braku - zarządca drogi. 
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Art. 13f. 

1. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się opłatę 

dodatkową. 

2. Rada gminy (rada miasta) określa wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, 

oraz sposób jej pobierania. Wysokość opłaty dodatkowej nie może przekroczyć [50 zł] . 

<10% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę> 

3. Opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 1, pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku 

zarządca drogi. 

 

Art. 40a. 

1. 
(40)

 Opłaty określone w art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13f ust. 1, art. 39 ust. 7ab pkt 5 i art. 

40 ust. 3 oraz kary pieniężne określone w art. 29a ust. 1 i 2 oraz w art. 40 ust. 12, a także 

opłaty z tytułu umów zawieranych na podstawie art. 22 ust. 2 są przekazywane 

odpowiednio do budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub na wyodrębniony 

rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

1a. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym opłaty pobierane 

przez partnera prywatnego, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2 pkt 1, oraz 

opłata dodatkowa, o której mowa w art. 13f ust. 1, stanowią przychody partnera 

prywatnego. 

1b. W przypadku powierzenia drogowej spółce specjalnego przeznaczenia pobierania opłat, o 

których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, mogą one stanowić przychód tej spółki, jeżeli 

umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych 

spółkach specjalnego przeznaczenia, tak stanowi. 

1c) 
(41)

 Opłaty określone w art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz kary pieniężne określone w art. 13k ust. 1 i 

2 są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektora Transportu 

Drogowego. 

<1d. Środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej 

strefie płatnego parkowania, w wysokości nie mniejszej niż 65% tych opłat, oraz 

środki z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1, pobranych z tytułu 

nieuiszczenia opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, gmina przeznacza 

wyłącznie na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę 
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lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej lub zieleń i zadrzewienia w 

gminie. 

1e. Środki, o których mowa w ust. 1d, gmina gromadzi na wydzielonym rachunku.> 

2. (uchylony). 

3. 
(42)

 Środki z opłat i kar pieniężnych, gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust. 1, oraz środki z 

kar, gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Głównego Inspektora 

Transportu Drogowego, o którym mowa w ust. 1c, są przekazywane w terminie dwóch 

dni roboczych następujących po zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek 

Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę dróg 

krajowych, drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz na zakup 

urządzeń do ważenia pojazdów. 

4. Środki z opłat elektronicznych są przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu 

Drogowego. 

5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb, sposób i termin wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania, w tym tryb 

dokonywania zwrotu nienależnie pobranych opłat elektronicznych, 

2)   tryb i termin przekazywania opłat elektronicznych oraz kar pieniężnych, o których 

mowa w art. 13k ust. 1 i 2, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, 

3)   przypadki, w których ustanawiane jest zabezpieczenie należności z tytułu opłat 

elektronicznych, oraz formę i sposób jego ustalania, 

4)   wysokość kaucji za wydawane korzystającemu z drogi publicznej urządzenie, o 

którym mowa w art. 13i ust. 3 

- mając na uwadze sprawny pobór opłat elektronicznych od użytkowników, efektywną 

obsługę i zabezpieczenie wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o 

Krajowym Funduszu Drogowym, oraz technologię wykorzystaną w systemie 

elektronicznego poboru opłat elektronicznych, a także uwzględniając koszty 

urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3. 
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USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1785, 2141, 2372 i 2432 oraz z 2018 r. poz. 650) 

 

Art. 2. 

1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub 

obiekty budowlane: 

1)   grunty; 

2)   budynki lub ich części; 

3)   budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z 

wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

3. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również: 

1)   pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub 

organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, 

przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych 

i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub 

zwyczajów międzynarodowych; 

2)   grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami 

jezior lub zbiorników sztucznych; 

2a)  grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi; 

3)   nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków 

metropolitalnych i urzędów marszałkowskich; 

[4)   grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach 

publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.] 

<4) grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów 

o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg 

publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych.> 

4. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również nieruchomości 

stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Zasobu Nieruchomości, o 
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którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. 

U. poz. 1529). 

<5. Przepis ust. 3 pkt 4 stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej lub 

pomocy de minimis.> 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 200, z późn. zm.) 

Art. 21. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 – 18 

[19. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub 

za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce 

zawiązanej w celu realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.] 

<19. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegają środki stanowiące 

zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia 

będącego przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera 

prywatnego lub za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie 

udziałów (akcji) w spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym.> 

UWAGA: 

pominięto ust. 20 – 36 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1036 i 1162 ) 

Art. 12. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 – 3m 

 

4. Do przychodów nie zalicza się: 

UWAGA: 

pominięto pkt 1 – 17 
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18)  wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu lub 

innemu podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym, przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 ust. 1 

<albo 1a>ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

19)   wartości wkładu, określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7, którego przedmiotem są 

środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16a-16c, 

wniesionego przez podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 <albo 1a> tej ustawy; 

UWAGA: 

pominięto pkt 20 – 26 

 

UWAGA: 

pominięto ust 4a – 13 

 

Art. 15. 

UWAGA: 

pominięto ust 1 – 1 q 

1r. Dla partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 <albo 1a> ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, określonych w umowie o partnerstwie publiczno-

prywatnym, w przypadku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub 

innego podmiotu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych 

lub wartości niematerialnych i prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem 

uzyskania przychodu jest wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których 

mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. 

UWAGA: 

pominięto ust 1s – 10 

 

Art. 17. 

1. Wolne od podatku są: 

UWAGA: 
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pominięto pkt 1 – 41 

42)  wkład własny, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 

ust. 1 <albo 1a> tej ustawy, i przeznaczony na cele określone w umowie o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 7; 

UWAGA: 

pominięto pkt 43 – 59 

 

UWAGA: 

pominięto ust. 1a – 6d 

 

[7. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub 

za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce 

zawiązanej w celu realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.] 

<7. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia 

będącego przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera 

prywatnego lub za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie 

udziałów (akcji) w spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym.> 

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody 

przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na: 

1)   zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia szkoły; 

2)   organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej 

wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte 

przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów. 

9. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na: 

1)   zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych; 

2)   szkolenie członków grupy producentów rolnych. 
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10. Przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

49. 

11. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 58, dotyczy instytucji wspólnego inwestowania: 

1)   których wyłącznym przedmiotem działalności jest zbiorowe lokowanie środków 

pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa 

majątkowe; 

2)   w przypadku których prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia 

właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają 

siedzibę. 

12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 58, stosuje się pod warunkiem istnienia 

podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej 

ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do 

uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego 

państwa, w którym podatnik ma siedzibę. 

 

 

USTAWA z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1057 oraz z 2018 r. poz. 12 i 138) 

 

Art. 1a. 

1. Autostrady, o których mowa w art. 1, mogą być budowane i eksploatowane przez: 

1)   Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 

2)   drogową spółkę specjalnego przeznaczenia na warunkach określonych w umowie, o 

której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach 

specjalnego przeznaczenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1502 oraz z 2016 r. poz. 2260). 

2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub drogowa spółka specjalnego 

przeznaczenia może, w drodze umowy, powierzyć budowę i eksploatację albo wyłącznie 

eksploatację autostrady innemu podmiotowi, zwanemu dalej "spółką". 

3. Do wyboru spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920) albo przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. 

zm.). 
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<3a. Jeżeli budowa i eksploatacja albo wyłącznie eksploatacja autostrady ma 

następować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w postępowaniu w 

sprawie wyboru spółki uwzględnia się także przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 

r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. 

poz. ...).> 

4. Spółka jest związana ofertą do upływu terminu określonego w opisie warunków koncesji, 

w ogłoszeniu o zamówieniu w przypadku przetargu nieograniczonego, albo w zaproszeniu 

do składania ofert, w przypadku pozostałych trybów udzielania zamówień publicznych. 

5. Do zawarcia umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady 

stosuje się odpowiednio, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, przepisy ustaw, o 

których mowa w ust. 3 <i 3a>. 

 

 

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) 

 

Art. 9. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek. 

[2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą także tworzyć spółki komandytowe lub 

komandytowo-akcyjne, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 

o partnerstwie publiczno-prywatnym.] 

 

Art. 12. 

[1. Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji stosuje się przepisy Kodeksu 

spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustaw: o 

samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa oraz o 

komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.] 

<1. Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji stosuje się przepisy 

Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem 

przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o 

samorządzie województwa, o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz o 

komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.> 
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2. Do zbycia akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 9, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym. 

3. Akcje i udziały w spółkach, o których mowa w art. 9, zbywa przewodniczący zarządu 

jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku gminy wójt (burmistrz, prezydent 

miasta), przy czym zgodę na zbycie akcji należących do jednostki samorządu 

terytorialnego wyraża organ stanowiący tej jednostki. 

4. W jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia 

wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze tych jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Art. 22. 

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, 

zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki 

akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie 

kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego 

pozostałego po jego likwidacji. 

[2. Mienie pozostałe po likwidacji samorządowego zakładu budżetowego może być także 

wniesione do zawiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego spółki komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 

2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.] 

<2. Mienie pozostałe po likwidacji samorządowego zakładu budżetowego może być także 

wniesione do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy z dnia 19 grudnia 

2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.> 

3. Czynności związane z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego w celu, o którym 

mowa w ust. 1, wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 

121, 50, 650, 1000 i 1089) 

Art. 13. 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem 

obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i 

zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, 

oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami 
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rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako 

wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych 

fundacji. 

1a. Nieruchomość może być także przekazywana nieodpłatnie w drodze umowy partnerowi 

prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1<albo 1a> ustawy z dnia 19 

grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834), na czas 

realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

2. Nieruchomość może być, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1, przedmiotem darowizny na cele 

publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a 

jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie 

darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku 

niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu. 

2a. Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa dokonuje 

starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej - za zgodą wojewody, a 

nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego jej 

organ wykonawczy - za zgodą rady albo sejmiku. Zgody nie wymaga dokonanie 

darowizny przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, o której mowa w art. 59 ust. 1. 

3. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być przedmiotem wkładu 

niepieniężnego (aportu) wnoszonego do spółki. 

4. Sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego, a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów 

niepieniężnych (aportów) do spółek, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. 

5. Sprzedaż, zamiana, darowizna lub dzierżawa nieruchomości stanowiących własność 

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, będących cmentarzami ujętymi w 

wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów 

niepieniężnych (aportów) do spółek wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. 

Art. 37. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie 

wieczyste w drodze przetargu. 
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2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: 

1)   jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, 

stosownie do art. 34; 

2)   zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz 

między tymi jednostkami; 

3)   jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2; 

4)   zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny; 

5)   sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego; 

6)   przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w 

użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, 

jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości; 

7)   ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej 

państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji; 

8)   jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie 

jest położona; 

9)   przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych 

współwłaścicieli nieruchomości; 

10)  jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane 

stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej; 

11)  jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 

<albo 1a> ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór 

partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej 

ustawy; 

12)  jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1; 

13)  jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w 

Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1372) lub właściwych 

podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia 

Euro 2012, w celu ich wykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów ustawy z dnia 7 
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września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012; 

14)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy obiektu 

energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2017 r. poz. 552 i 1566); 

15)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie terminalu lub 

inwestycję towarzyszącą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 

Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302); 

16)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego strategiczną inwestycję w zakresie 

sieci przesyłowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 

przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 oraz z 2017 r. poz. 635 i 1566); 

17)   jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie infrastruktury 

dostępowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach 

w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. 

poz. 820); 

18)   jest zbywana na rzecz Krajowego Zasobu Nieruchomości; 

19)  
(2)

 jest zbywana na rzecz Spółki Celowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089) [.] <;> 

<20) jest sprzedawana finansującemu wybranemu w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 

2018 r. poz. …), z równoczesnym zawarciem umowy leasingu, na mocy której 

finansujący nieodwołalnie zobowiązuje się przenieść na zbywcę albo podmiot 

wskazany przez zbywcę własność tej nieruchomości po upływie oznaczonego w 

umowie czasu trwania leasingu, zapłacie ostatniej raty albo w razie rozwiązania 

umowy leasingu z innych przyczyn.> 

3. Wojewoda albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa, albo odpowiednia rada lub odpowiedni sejmik - w odniesieniu 

do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, 

odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, mogą zwolnić z obowiązku zbycia w 
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drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na 

realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele 

te będą realizowane przez podmiot, dla którego są to cele statutowe i którego dochody 

przeznacza się w całości na działalność statutową. 

3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do nieruchomości: 

1) oddanych w dzierżawę albo użytkowanie, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się 

osoba, która dzierżawi albo użytkuje nieruchomość nieprzerwanie przez okres co 

najmniej 10 lat, a nieruchomość została zabudowana na podstawie zezwolenia na 

budowę lub zabudowa została zalegalizowana zgodnie z procedurami przewidzianymi 

w odrębnych przepisach; 

2) w stosunku do których wygasło użytkowanie wieczyste na skutek upływu okresu 

ustalonego w umowie lub decyzji administracyjnej, jeżeli o nabycie nieruchomości 

ubiega się dotychczasowy użytkownik wieczysty nieruchomości albo jego 

spadkobierca. 

3b. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden 

podmiot spełniający warunki określone w tym przepisie. 

4. Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia 

rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tych umów. 

[4a. Umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 

czas nieoznaczony zawiera się w drodze bezprzetargowej, jeżeli użytkownikiem, najemcą 

lub dzierżawcą nieruchomości jest organizacja pożytku publicznego lub użytkownikiem 

nieruchomości jest stowarzyszenie ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 

r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176).] 

<4a. Umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy zawiera się w drodze bezprzetargowej: 

1) na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jeżeli: 

a) użytkownikiem, najemcą lub dzierżawcą nieruchomości jest organizacja 

pożytku publicznego, 

b) użytkownikiem nieruchomości jest stowarzyszenie ogrodowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2176); 
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2) na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, ale nieprzekraczający czasu trwania umowy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli użytkownikiem, najemcą lub 

dzierżawcą nieruchomości jest partner prywatny lub spółka, o której mowa w 

art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym, jeżeli oddanie w użytkowanie, najem albo dzierżawę stanowi 

wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera 

prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 tej ustawy.”; 

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa może odstąpić od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów, o 

których mowa w ust. 3 i 4, w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 

ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, 

bez konieczności odpowiednio zwolnienia z obowiązku lub wyrażenia zgody przez 

wojewodę. 

Art. 68a. 

1. Właściwy organ może udzielić za zgodą, odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, 

bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana 

partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 <albo 1a> ustawy z 

dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi 

wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego. 

2. Sprzedaż nieruchomości na zasadach określonych w ust. 1 następuje z zastrzeżeniem prawa 

odkupu. Wykonanie prawa odkupu następuje najpóźniej w terminie 6 miesięcy od 

zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

3. Z chwilą wykonania prawa odkupu partner prywatny lub spółka, o której mowa w art. 14 

ust. 1 <albo 1a> ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

jest obowiązany przenieść na rzecz podmiotu publicznego własność nieruchomości za 

zwrotem ceny ustalonej zgodnie z ust. 1 i po uwzględnieniu jej waloryzacji. 

4. Do prawa odkupu, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 593 § 1 oraz art. 

594 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 

650, 723, 771, 1000, 1039 i 1075) 

[Art. 14s. 
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§ 1. Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić zamawiający w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 i 2018) w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku 

z udzielanym zamówieniem publicznym. Przepisu art. 14b § 4 nie stosuje się. 

§ 2. Przepisy art. 14k-14n stosuje się odpowiednio do podmiotu realizującego zamówienie.] 

 

<Art. 14s. 

§ 1. Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić zamawiający w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. …) w zakresie mającym wpływ na 

sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym, podmiot 

publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. …) w zakresie mającym 

wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, lub zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 21 

października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 

1920 oraz z 2018 r. poz. …) w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia 

wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w 

związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przepisu art. 

14b § 4 nie stosuje się. 

§ 2. Przepisy art. 14k–14n stosuje się odpowiednio do wykonawcy, partnera prywatnego 

lub koncesjonariusza.> 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

762, 810 i 1090) 

Art. 23a. 

Dział rozwój regionalny obejmuje sprawy: 

1)   programowania i koordynacji polityki rozwoju, w szczególności opracowywania 

projektów strategii rozwoju; 

2)    programowania i realizacji polityki regionalnej, obejmującej również politykę miejską 

oraz koordynację programów i działań w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych 

społecznie i gospodarczo; 
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2a)   (uchylony); 

2b)   (uchylony); 

3)   opracowywania dokumentów programowych z zakresu społeczno-gospodarczego, 

regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, w tym będących podstawą do pozyskiwania 

środków rozwojowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych; 

4)   wykonywania, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zadań państwa członkowskiego 

określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych i 

Funduszu Spójności; 

5)   opracowywania analiz i prognoz rozwoju społeczno-gospodarczego, regionalnego i 

przestrzennego, w tym raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i 

przestrzennym kraju; 

6)   opiniowania zgodności rządowych strategii i programów rozwoju, w rozumieniu 

przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ze średniookresową strategią 

rozwoju kraju; 

7)   zarządzania programami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności, w tym sektorowymi programami operacyjnymi, z wyjątkiem programów 

zarządzanych przez zarządy województw, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi 

oraz ministra właściwego do spraw rybołówstwa; 

8)   zawierania, kontrolowania realizacji i rozliczania kontraktów wojewódzkich; 

9)   współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami je zrzeszającymi, 

a także z partnerami społeczno-gospodarczymi, w zakresie dotyczącym rozwoju 

społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego kraju; 

10)  koordynacji opracowywania przez samorządy województw regionalnych programów 

operacyjnych, zawierania regionalnych porozumień programowych, a także 

monitorowania i oceny przebiegu ich wykonywania [.] <;> 

<11) partnerstwa publiczno-prywatnego.> 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 i 2018) 

Art. 93. 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
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1)   nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego 

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

2)   w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej 

dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu; 

3)   w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż 

dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została 

złożona żadna oferta; 

4)   cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

5)   w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o 

takiej samej cenie; 

6)   wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

7)   postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1a. [Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej 

podstawie została przewidziana w:] 

<Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na 

tej podstawie została przewidziana w:> 

1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 

konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo 

2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 
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3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o 

cenę. 

[1b. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została 

przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 

konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo 

2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 

3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o 

cenę.] 

1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli złożono ofertę, której wybór 

prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z 

najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

1d. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli liczba 

wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż 

określona w ogłoszeniu o zamówieniu liczba wykonawców, których zamawiający 

zamierzał zaprosić do składania ofert, ofert wstępnych, dialogu konkurencyjnego albo 

negocjacji. 

2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w 

części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1)   ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

2)   złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 

odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 

postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na 

wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu 

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub 

obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 

 

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 

oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) 

Art. 25. 

1. Organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej "organami", mogą zlecać 

realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym 

działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej "podmiotami uprawnionymi". 

2. Zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej nie może obejmować: 

1) ustalania uprawnień do świadczeń, w tym przeprowadzania rodzinnych wywiadów 

środowiskowych; 

2) opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 

3) wypłaty świadczeń pieniężnych. 

3. (uchylony). 

4. Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim 

przeprowadzeniu konkursu ofert. 

5. Do zlecania zadań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

<6. Zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, o którym mowa w ust. 1, nie 

wyłącza możliwości zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. …), których przedmiotem jest budowa, 
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remont, utrzymanie lub wyposażenie domów pomocy społecznej. Do średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej nie wlicza się 

wynagrodzenia partnera prywatnego za budowę, remont, utrzymanie i wyposażenie 

domu pomocy społecznej.> 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110 oraz z 2018 r. poz. 1000) 

 

Art. 18c. 

1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w 

zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, jeżeli miało ono 

wpływ na: 

1) uszczuplenie wpływów należnych tej jednostce, Skarbowi Państwa lub jednostce 

samorządu terytorialnego; 

2) dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie 

finansowym jednostki; 

3) zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą 

budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia 

lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań przez jednostkę 

sektora finansów publicznych; 

4) niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki, w tym obowiązku zwrotu należności 

celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne; 

5) udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie 

określonym w przepisach o zamówieniach publicznych; 

5a) zawarcie umowy ramowej bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w 

przepisach o zamówieniach publicznych; 

6) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej z 

naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących formy pisemnej 

umowy, okresu, na który umowa może być zawarta, lub w przypadku wniesienia 

odwołania, terminu jej zawarcia; 
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7) niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby 

podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o 

zamówieniach publicznych; 

8) unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem 

przepisów o zamówieniach publicznych określających przesłanki unieważnienia tego 

postępowania; 

9) zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z koncesjonariuszem, który 

nie został wybrany zgodnie z przepisami o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi; 

10) zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z naruszeniem przepisów o 

umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi dotyczących formy pisemnej 

umowy, okresu, na który umowa może być zawarta, lub w przypadku wniesienia 

odwołania na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty - terminu jej zawarcia; 

11) unieważnienie postępowania o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub 

usługi z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi; 

12) dokonanie, w zakresie gospodarki finansowej lub w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub przygotowaniu tego postępowania albo w postępowaniu 

o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, czynności naruszającej 

dyscyplinę finansów publicznych przez osobę nieupoważnioną do wykonania tej 

czynności; 

13) działanie lub zaniechanie skutkujące zapłatą ze środków publicznych kary, grzywny 

lub opłaty stanowiącej sankcję finansową, do których stosuje się przepisy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do należności, o których mowa w art. 5 ust. 3. 

 

<Art. 18d. 

Jeżeli przepisy odrębne przewidują możliwość stosowania przepisów o zamówieniach 

publicznych zamiast przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi i 

postępowanie zostało wszczęte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, do 

oceny zachowań związanych z przygotowaniem i zawarciem umowy, i poprzedzającym 

je postępowaniem, stosuje się przepisy ustawy dotyczące naruszeń przepisów o 

zamówieniach publicznych.> 
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USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2183 z późn. zm.) 

Art. 103. 

1. Uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. 

2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, tworzy się z: 

1) dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, z wyłączeniem środków na 

stypendia ministra, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4; 

2) opłat za korzystanie z domu studenckiego; 

3) opłat za korzystanie ze stołówki studenckiej; 

4) innych przychodów, w tym z opłat za wynajem pomieszczeń w domach i stołówkach 

studenckich. 

3. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 

pkt 1, przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapomóg, a w przypadku uczelni publicznej 

także na remonty domów oraz stołówek studenckich. Dotacja przeznaczona na pomoc 

materialną dla doktorantów nie może być mniejsza niż wynika to z proporcji liczby 

doktorantów do liczby studentów oraz nie większa niż 6% wysokości dotacji określonej w 

ust. 2 pkt 1. 

[4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 

pkt 2-4, przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich, w 

tym na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w tych domach i stołówkach 

studenckich, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tych 

pracowników.] 

<4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa 

w ust. 2 pkt 2–4, przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek 

studenckich, w tym na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w tych domach i 

stołówkach studenckich, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tych 

pracowników, lub wynagrodzenie partnera prywatnego, o którym mowa w ustawie z 

dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1834 oraz z 2018 r. poz. …), któremu powierzono utrzymanie takiego domu lub 

stołówki.> 

4a. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, o których mowa w 

ust. 4, zatrudnionych w uczelni publicznej jest dokonywany zgodnie z art. 157. 
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5. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 

pkt 2-4, może być również przeznaczony na wypłatę stypendiów i zapomóg oraz na 

remonty i modernizację domów i stołówek studenckich, a także na pokrywanie kosztów, o 

których mowa w ust. 6. 

6. Uczelnia może przeznaczyć część dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, w 

wysokości nieprzekraczającej w danym roku budżetowym 0,2%, na pokrywanie 

ponoszonych przez uczelnię kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i 

wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów. 

7. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej dla 

studentów i doktorantów pochodzące ze źródła, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

przechodzą na rok następny do wykorzystania na cele określone w ust. 3, a środki 

pochodzące ze źródeł określonych w ust. 2 pkt 2-4 - na cele określone w ust. 4-6. 

8. Środki funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów wydatkowane z 

naruszeniem ust. 3-7 podlegają zwrotowi do funduszu. 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 730) 

 

Art. 2. 

1. Do zadań CBA, w zakresie właściwości określonej w art. 1 ust. 1, należy: 

1) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko: 

a) działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, określonych w 

art. 228-231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a także o którym 

mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1393), 

b) wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 232, art. 233, art. 234, art. 235, art. 

236 § 1 i art. 239 § 1, wyborom i referendum, określonych w art. 250a, 

porządkowi publicznemu, określonych w art. 258, wiarygodności dokumentów, 

określonych w art. 270-273 i art. 277a § 1, mieniu, określonych w art. 286, 

obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 296-297, art. 299 i art. 305, obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi, określonych w art. 310 ustawy z dnia 6 



- 48 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a także o których mowa w art. 586-592 ustawy z 

dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) 

oraz określonych w art. 179-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768), jeżeli pozostają w 

związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa, 

c) finansowaniu partii politycznych, określonych w art. 49d i 49f ustawy z dnia 27 

czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 876 i 1089), jeżeli 

pozostają w związku z korupcją, 

d) obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji, określonych 

w rozdziale 6 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2137, z późn. zm.), jeżeli pozostają w związku z korupcją lub 

działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa, 

e) zasadom rywalizacji sportowej, określonych w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600), 

f) obrotowi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrobami medycznymi określonymi w art. 54 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 

1200 i 1458) 

- oraz ściganie ich sprawców; 

1a)  ujawnianie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których 

mowa w pkt 1; 

2) ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne; 

3) dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 

1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub 

innych państwowych osób prawnych (Dz. U. poz. 255, z późn. zm.); 

4) ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur 

podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, 

wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem 

jednostek lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 4 oraz przyznawania 
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koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, 

kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych; 

<4a) kontrola prawidłowości realizacji umów dotyczących partnerstwa 

publiczno-prywatnego;> 

5) kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o 

prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, o których 

mowa w art. 115 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, składanych na 

podstawie odrębnych przepisów; 

6) prowadzenie działalności analitycznej dotyczącej zjawisk występujących w obszarze 

właściwości CBA oraz przedstawianie w tym zakresie informacji Prezesowi Rady 

Ministrów, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmowi oraz Senatowi, 

7) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach 

międzynarodowych. 

2. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celu realizacji zadań CBA może podejmować 

współpracę z właściwymi organami i służbami innych państw oraz z organizacjami 

międzynarodowymi. 

2a. Podjęcie współpracy, o której mowa w ust. 2, może nastąpić po uzyskaniu zgody Prezesa 

Rady Ministrów. 

3. CBA może prowadzić postępowanie przygotowawcze obejmując wszystkie czyny 

ujawnione w jego przebiegu, jeżeli pozostają w związku podmiotowym lub 

przedmiotowym z czynem stanowiącym podstawę jego wszczęcia. 

4. Działalność CBA poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w 

związku z jego działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań 

określonych w ust. 1 pkt 1. 

Art. 31. 

1. Czynności kontrolne, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, polegają na sprawdzaniu 

przestrzegania, przez osoby pełniące funkcje publiczne, przepisów: 

1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 

2) innych ustaw wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. 

[2. Czynności kontrolne polegają również na badaniu i kontroli określonych przepisami 

prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i 
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komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania 

mieniem państwowym lub komunalnym oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień 

podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i 

gwarancji kredytowych.] 

<2. Czynności kontrolne polegają również na badaniu i kontroli określonych przepisami 

prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i 

komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, 

rozporządzania mieniem państwowym lub komunalnym oraz przyznawania 

koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, 

kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych, a także na badaniu 

prawidłowości realizacji umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.> 

3. Kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, podlegają osoby pełniące funkcje 

publiczne, jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach 

publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych otrzymujące środki 

publiczne, a także przedsiębiorcy. 

 

 

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2093 oraz z 2018 r. poz. 12) 

 

[Art. 5. 

Do udzielania przez spółkę zamówień, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty 

budowlane, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).] 

<Art. 5. 

1. Do udzielania przez spółkę zamówień, których przedmiotem są dostawy, usługi lub 

roboty budowlane, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. …), z 

uwzględnieniem ust. 2. 

2. Spółka może zawrzeć umowę koncesji na roboty budowlane lub usługi jako 

zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji 

na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920 oraz z 2018 r. poz. …) lub umowę 

o partnerstwie publiczno-prywatnym jako podmiot publiczny w rozumieniu ustawy 
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z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. …).> 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 

oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) 

Art. 133a. 

Inwestycje finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w łącznej kwocie stanowiącej 

minimum 50% wartości kosztorysowej, z wyłączeniem inwestycji współfinansowanych ze 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, podlegają obowiązkowi przeprowadzania 

corocznej oceny stopnia realizacji założonych celów, w ramach kontroli zarządczej w 

jednostkach sektora finansów publicznych. 

 

<Art. 133b. 

1. Planowanie inwestycji przez podmiot publiczny, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1834 oraz z 2018 r. poz. …), w tym inwestycji objętych programami rozwoju, o 

których mowa w art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, wymaga wydania niewiążącej opinii ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego w przedmiocie sposobu realizacji inwestycji, jeżeli planowana kwota 

finansowania z budżetu państwa tych inwestycji przekracza 300 000 tys. zł. 

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana, jeżeli inwestycja: 

1) będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym albo 

2) będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920 oraz z 2018 r. poz. …), 

albo 

3) będzie współfinansowana ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 

albo 

4) dotyczy obronności lub bezpieczeństwa, w tym obejmuje zamówienia publiczne, 

o których mowa w art 131a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. …). 
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3. Podmiot publiczny nie może w celu uniknięcia stosowania ust. 1 dzielić inwestycji na 

kilka inwestycji. 

Art. 133c. 

1. Opinię, o której mowa w art. 133b ust. 1, wydaje się na wniosek podmiotu 

publicznego. 

2. Podmiot publiczny składa wniosek w dwóch egzemplarzach. Do wniosku załącza się w 

postaci papierowej lub elektronicznej: 

1) opis planowanej inwestycji; 

2) wskazanie sposobu realizacji inwestycji, wraz z uzasadnieniem; 

3) ocenę efektywności realizacji inwestycji w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego w porównaniu do efektywności jego realizacji w sposób 

wskazany we wniosku; 

4) opis sposobu i źródeł finansowania inwestycji obejmujący w szczególności 

przewidywaną wysokość środków z budżetu państwa przeznaczonych 

w poszczególnych okresach budżetowych na realizację inwestycji; 

5) kopie aktów właściwych organów zatwierdzających realizację inwestycji lub 

kopie innych podobnych aktów, w szczególności plany inwestycyjne oraz opinie i 

oceny wydane przez właściwego ministra; 

6) opis głównych rozwiązań technicznych i technologicznych. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może, przed wydaniem opinii, o 

której mowa w art. 133b ust. 1, zwrócić się do Ministra Finansów o wydanie opinii o 

planowanym przez wnioskodawcę sposobie realizacji inwestycji, w zakresie wpływu 

planowanych wydatków z budżetu państwa na bezpieczeństwo finansów 

publicznych. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może, wyznaczając odpowiedni 

termin, zwrócić się do podmiotu publicznego o poprawienie, wyjaśnienie lub 

uzupełnienie wniosku i załączników do niego. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zwraca wniosek podmiotowi 

publicznemu, podając uzasadnienie prawne i faktyczne, jeżeli wniosek lub załączona 

dokumentacja nie zawierają danych, o których mowa w ust. 2. 

 

Art. 133d. 
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1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydaje opinię, o której mowa w 

art. 133b ust. 1, podając uzasadnienie prawne i faktyczne, biorąc pod uwagę korzyść 

dla interesu publicznego, w szczególności zakładaną jakość wykonywania zadań 

podmiotu publicznego i oszczędne wykorzystanie zasobów oraz możliwość 

finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydaje opinię w terminie 60 dni od 

dnia otrzymania kompletnego wniosku. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, ulega przedłużeniu o czas nie dłuższy niż 30 dni, 

jeżeli wystąpi o to Minister Finansów. Minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego niezwłocznie zawiadamia podmiot publiczny o przedłużeniu terminu. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego niezwłocznie po wydaniu opinii 

przesyła: 

1) opinię wnioskodawcy; 

2) kopię opinii Ministrowi Finansów. 

5. Podmiot publiczny może złożyć kolejny wniosek o wydanie opinii w zakresie tej samej 

inwestycji w przypadku zmiany treści załączników wskazanych w art. 133c ust. 2. 

 

Art. 133e. 

1. Opinii, o której mowa w art. 133b ust. 1, nie ujawnia się osobom trzecim do chwili 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi 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, zawarcia umowy koncesji 

lub zamówienia, opinia może zostać ujawniona nie wcześniej niż w terminie 2 lat od 

jej wydania. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego nie ujawnia informacji 

pozyskanych w związku z wydaniem opinii, o której mowa w art. 133b ust. 1, jeżeli 

groziłoby to ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic ustawowo 

chronionych.> 

Art. 135. 
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1. Zakup lub budowa nieruchomości na potrzeby organów administracji rządowej wymaga 

zgody ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

[2. Zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane państwowych jednostek budżetowych 

oraz dotacji, o których mowa w art. 132 ust. 2, o wartości kosztorysowej przekraczającej 

300 000 tys. zł wymaga uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji z odpowiednimi strategiami rozwoju, 

o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, z zastrzeżeniem ust. 

3. 

3. Zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane oraz dotacji celowych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji finansowanych ze środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie wymaga uzyskania opinii, o której mowa w ust. 2. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki, sposób, tryb, kryteria i terminy dokonywania oceny, o której mowa 

w ust. 2, uwzględniając potrzebę zapewnienia spójności planowanych inwestycji z 

przyjętymi strategiami rozwoju oraz prawidłowej gospodarki środkami publicznymi.] 

 

Art. 162. 

W toku wykonywania budżetu państwa obowiązują następujące zasady gospodarki 

finansowej: 

1) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu państwa następuje na 

zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów; 

2) pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych przepisami i 

harmonogramem, o którym mowa w art. 147 ust. 1; 

3) dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie 

finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z 

planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; 

[4) zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z 

uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, a w odniesieniu do 

organizacji pozarządowych - z odpowiednim zastosowaniem art. 43 i art. 151.] 

<4) zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej 

oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, o partnerstwie 
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publiczno-prywatnym oraz o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, 

a w odniesieniu do organizacji pozarządowych – z odpowiednim zastosowaniem 

art. 43 i art. 151.> 

Art. 221. 

1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 

zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na 

cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie 

inwestycji związanych z realizacją tych zadań. 

2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy 

ono innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorządu 

terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna określać: 

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego 

wykonania; 

2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności; 

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku 

budżetowego; 

4) tryb kontroli wykonywania zadania; 

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji; 

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji 

określone w niniejszym dziale. 

4. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której 

mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego 

zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, 

mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej 

rozliczenia. 

<Art. 221a. 

1. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje celowe na 

dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykonywaniem zadań publicznych 

jednostki w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, z uwzględnieniem 

przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
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2. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej. 

3. Do umowy, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis art. 221 ust. 3.> 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 

138, 650 i 1128) 

Art. 54. 

1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje posiadanym mieniem. 

2. Zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie 

ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na 

zasadach określonych przez podmiot tworzący. 

3. Zasady, o których mowa w ust. 2, polegają w szczególności na ustanowieniu wymogu 

uzyskania zgody podmiotu tworzącego na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w 

użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych. 

4. Wniesienie majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub 

przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji 

lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą, jest zabronione. W przypadku 

spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność, dokonanie tych 

czynności wymaga zgody podmiotu tworzącego. 

<4a. Zakazu, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się, jeżeli podmiot tworzący, przed 

wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, wyraził zgodę na 

wniesienie majątku samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej lub przysługującego 

mu do niego prawa w formie aportu do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a 

ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. …).> 

5. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot 

tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność 

zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę 

sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki 
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zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

6. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 2-5 jest nieważna. 

7. O stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem ust. 2-5 może 

wystąpić także podmiot tworzący. 

 

 

USTAWA z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 

(Dz. U. poz. 1920) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) dokumentach koncesji - należy przez to rozumieć dokumenty, które wytworzył lub do 

których odwołuje się zamawiający, służące do opisania lub ustalenia elementów umowy 

koncesji lub postępowania o zawarcie umowy koncesji, w tym ogłoszenie o postępowaniu 

o zawarcie umowy, zwane dalej "ogłoszeniem o koncesji", wstępne ogłoszenie 

informacyjne, zaproszenie do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji, zaproszenie do 

składania ofert, opis przedmiotu umowy koncesji oraz inne dokumenty, w tym dotyczące 

sposobu przedstawiania dokumentów przez wykonawców; 

2) działalności sektorowej - należy przez to rozumieć działalność w zakresie jednego z 

rodzajów działalności, o których mowa w art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej 

"Prawem zamówień publicznych", lub działalność związaną ze świadczeniem usług, o 

których mowa w art. 132 ust. 3 Prawa zamówień publicznych; 

3) koncesjonariuszu - należy przez to rozumieć wykonawcę, z którym zawarto umowę 

koncesji; 

4) minimalnych wymaganiach - należy przez to rozumieć określone przez zamawiającego w 

dokumentach koncesji wymagania techniczne, fizyczne, funkcjonalne i prawne, którym 

ma odpowiadać oferta; 

5)   obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu art. 2 

pkt 5d Prawa zamówień publicznych; 

6) postępowaniu o zawarcie umowy koncesji - należy przez to rozumieć postępowanie 

wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o koncesji, wstępnego ogłoszenia 

informacyjnego albo przekazania zaproszenia do ubiegania się o zawarcie umowy 
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koncesji w celu dokonania wyboru wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa 

koncesji; 

7) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych związanych z jednym z rodzajów działalności określonych 

w załączniku I do dyrektywy 2014/23/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 

lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1, z 

późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2014/23/UE", lub obiektu budowlanego, lub 

realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego; 

8) środkach komunikacji elektronicznej - należy przez to rozumieć środki komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 i 1579) lub faks; 

9)   usługach - należy przez to rozumieć świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 

budowlane lub dostawy w rozumieniu art. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych; 

10) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub grupę takich podmiotów, które 

ubiegają się o zawarcie umowy koncesji lub złożyły ofertę; 

11) zamawiającym - należy przez to rozumieć: 

a) podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a Prawa zamówień publicznych, 

b) przedsiębiorstwo publiczne, przez które należy rozumieć przedsiębiorstwo, na które 

podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a Prawa zamówień publicznych, 

pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio może wywierać dominujący 

wpływ przez: 

– posiadanie ponad połowy udziałów albo akcji w tym przedsiębiorstwie, 

– kontrolowanie ponad połowy głosów przypadających na akcje wyemitowane przez to 

przedsiębiorstwo, 

– prawo do powoływania ponad połowy członków organu zarządzającego lub 

nadzorczego przedsiębiorstwa 

- jeżeli umowa koncesji jest zawierana w celu wykonywania jednego z rodzajów 

działalności sektorowej, 

c) podmiot inny niż określony w lit. a i b, jeżeli umowa koncesji jest zawierana w celu 

wykonywania jednego z rodzajów działalności sektorowej, a działalność ta jest 
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wykonywana na podstawie praw szczególnych lub praw wyłącznych [innych niż 

prawa], o których mowa w art. 3 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. 

 

Art. 8. 

1. Zamawiający nie może dzielić przedmiotu umowy koncesji, jeżeli podział ten skutkowałby 

wyłączeniem stosowania przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione ze względów 

technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych. 

2. W przypadku gdy proponowane wykonanie obiektu budowlanego lub świadczenie usług i 

zarządzanie usługami może skutkować zawarciem odrębnych umów koncesji, przy 

zawarciu każdej z tych umów przyjmuje się, że szacunkową wartością każdej z nich jest 

łączna szacunkowa wartość tych umów. 

[3. W przypadku gdy łączna wartość odrębnych części przedmiotu umowy koncesji jest równa 

lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2, 

przepisy ustawy stosuje się do zawarcia umowy koncesji dotyczącej każdej z tych części.] 

<3. W przypadku gdy łączna wartość odrębnych części przedmiotu umowy koncesji jest 

równa lub przekracza kwotę wskazaną w art. 4, przepisy ustawy stosuje się do 

zawarcia umowy koncesji dotyczącej każdej z tych części.> 

 

Art. 10. 

1. Jeżeli przedmiot umowy koncesji można podzielić, w szczególności ze względów 

technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych, zamawiający może 

zawrzeć odrębne umowy, których przedmiotem będą poszczególne odrębne części, 

stosując do zawarcia każdej z umów koncesji przepisy właściwe dla tych części z uwagi 

na ich charakterystyczne cechy, albo zawrzeć jedną umowę koncesji. 

2. Jeżeli przedmiot umowy koncesji obejmuje: 

[1) części, do których mają zastosowanie przepisy ustawy, oraz zamówienia publiczne 

udzielane przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5 Prawa 

zamówień publicznych, oraz zamówienia, o których mowa w art. 132 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza kwotę 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2, stosuje się przepisy 

Prawa zamówień publicznych;] 

<1) części, do których mają zastosowanie przepisy ustawy, oraz zamówienia 

publiczne udzielane na zasadach ogólnych lub zamówienia sektorowe, 
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w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, których wartość jest równa lub 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Prawa zamówień publicznych, stosuje się przepisy Prawa zamówień 

publicznych;> 

2) części, z których co najmniej jedna część jest objęta art. 346 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do zawarcia tej umowy koncesji nie stosuje się 

przepisów ustawy, jeżeli zawarcie jednej umowy koncesji jest uzasadnione ze 

względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych; 

3) część, która stanowi zamówienie, o którym mowa w art. 131a ust. 1 Prawa zamówień 

publicznych, do udzielenia którego stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych, 

do zawarcia takiej umowy stosuje się przepisy ustawy albo przepisy Prawa zamówień 

publicznych, zgodnie z wyborem zamawiającego, jeżeli zawarcie jednej umowy 

koncesji jest uzasadnione ze względów technicznych, organizacyjnych, 

ekonomicznych lub celowościowych; 

4) części, które obejmują umowy koncesji, służące prowadzeniu działalności sektorowej 

oraz umowy koncesji, które są objęte art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, do zawarcia umowy koncesji nie stosuje się przepisów ustawy; 

5) części, które obejmują umowy koncesji, służące prowadzeniu działalności sektorowej 

oraz zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, do 

zawarcia takiej umowy stosuje się przepisy ustawy albo przepisy Prawa zamówień 

publicznych, zgodnie z wyborem zamawiającego; 

6) kilka różnych rodzajów działalności, w szczególności służących prowadzeniu 

działalności sektorowej, do zawarcia umowy koncesji stosuje się przepisy mające 

zastosowanie do tego rodzaju działalności, który stanowi działalność główną; 

7) części, do których mają zastosowanie przepisy ustawy, oraz części inne niż 

wymienione w pkt 1-6, jeżeli zamawiający zawiera jedną umowę, zastosowanie mają 

przepisy ustawy. 

3. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy łączyć przedmiotu 

umowy koncesji z przedmiotem objętym art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej lub będącym zamówieniem, o którym mowa w art. 131a ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych. 
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4. W przypadku umowy koncesji, której przedmiot obejmuje różne rodzaje działalności i nie 

jest możliwe określenie głównego przedmiotu umowy, do zawarcia umowy stosuje się 

przepisy: 

[1) Prawa zamówień publicznych, jeżeli jeden z rodzajów działalności dotyczy zamówień 

publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a 

i 5 Prawa zamówień publicznych, a drugi rodzaj działalności dotyczy umowy koncesji, 

do zawarcia której stosuje się przepisy ustawy;] 

<1) Prawa zamówień publicznych, jeżeli jeden z rodzajów działalności dotyczy 

zamówień publicznych udzielanych na zasadach ogólnych, a drugi rodzaj 

działalności dotyczy umowy koncesji, do której stosuje się przepisy ustawy;> 

2) ustawy, jeżeli jeden z rodzajów działalności dotyczy: 

[a)  umowy koncesji, a drugi nie dotyczy zamówień publicznych udzielanych przez 

zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5 Prawa zamówień 

publicznych, lub zamówień, o których mowa w art. 132 ust. 1 Prawa zamówień 

publicznych,] 

<a) umowy koncesji, a drugi nie dotyczy zamówień publicznych udzielanych na 

zasadach ogólnych lub zamówień sektorowych,> 

b)  umowy koncesji, a drugi dotyczy umowy koncesji, do której nie stosuje się 

przepisów ustawy [.] <;> 

<3) ustawy dotyczące koncesji innych niż koncesje służące prowadzeniu działalności 

sektorowej, jeżeli jeden z rodzajów działalności dotyczy takich koncesji, a drugi 

dotyczy koncesji służącej prowadzeniu działalności sektorowej.> 

5. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zawierać jednej 

umowy koncesji lub kilku odrębnych umów koncesji. 

 

Art. 18. 

1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie, zamawiający: 

1)   publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

2)   zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości 

umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie 

przepisy prawa Unii Europejskiej. 
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3. Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie ze wzorami standardowych formularzy 

określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 

listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w 

dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 

842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1). 

[4. Zamawiający przekazuje ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z 

formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie 

internetowej, o której mowa w ust. 2 załącznika IX do dyrektywy 2014/23/UE.] 

<4. Zamawiający przekazuje ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie 

z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na 

stronie internetowej, o której mowa w ust. 2 załącznika IX do dyrektywy 

2014/23/UE, jeżeli szacunkowa wartość umowy koncesji jest równa lub przekracza 

kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.> 

5. Zamawiający zamieszcza ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych za pomocą 

formularzy umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzory ogłoszeń 

zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, mając na względzie zakres 

wymaganych ustawą informacji, które musi zawierać treść ogłoszenia, oraz wartość 

umowy koncesji. 


