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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 9 listopada 2018 r. 

o Instytucie Europy Środkowej
 

 

(druk nr 994) 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2186, z późn. zm.) 

Art. 4. 

Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są: 

1)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego; 

3)   osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31 

lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1998); 

4)   członek Rady Polityki Pieniężnej; 

5)   członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; 

6)   członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej; 

7)   Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy; 

8)   Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy; 

9)   Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy; 

10)  Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji Nadzoru 

Finansowego; 

11)  osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 161 i 476); 

12)  osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż 

wymienione w pkt 3-11 i 14, stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu, 

Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów; 

13)  prezes sądu; 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

14)  sędzia i prokurator; 

15)  kierownik powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury; 

16)  radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

17)  organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku 

jednostek samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki 

samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy; 

18)  
(2)

 członek rady uczelni, rektor, członek kolegium elektorów, członek senatu, osoba 

będąca członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), osoba pełniąca funkcję 

organu w rozumieniu tego przepisu, prezydent federacji podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, członek zgromadzenia federacji podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, osoba ubiegająca się o tytuł profesora, członek Rady 

Doskonałości Naukowej, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komisji 

Ewaluacji Nauki oraz członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

18a)  Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i jego zastępcy; 

18b)  członkowie Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; 

19)  członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy, 

wydawca lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor 

terenowego oddziału i agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", "Polskiego 

Radia - Spółka Akcyjna", a także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz 

członek Rady Programowej "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna", dyrektor 

oddziału, dyrektor biura, redaktor naczelny "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka 

Akcyjna" oraz członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor i jego zastępcy w 

spółce radiofonii regionalnej; 

20)  (utracił moc); 

21)  (utracił moc); 

22)  dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby 

Kontroli nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne; 

23)  (utracił moc); 

24)  osoby zajmujące kierownicze stanowiska: 

a)  w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach 

administracji państwowej: dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej, jego 

zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej, 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

b)  w administracji rządowej w województwie: dyrektora i jego zastępcy, kierownika 

zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownika w organie 

administracji niezespolonej i jego zastępcy; 

25)  osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 

sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach 

państwowych (Dz. U. poz. 1217, z późn. zm.), inne niż wymienione w pkt 3, 7, 11 

i 24; 

26)  pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący stanowiska dyrektora 

pionu i jego zastępcy, dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej i jego 

zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej; 

27)  pracownicy Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowiska dyrektora 

departamentu lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub 

jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz doradcy prezesa, terenowego koordynatora 

inspekcji, głównego specjalisty kierującego zespołem, kierownika zespołu, kierownika 

sekcji i głównego specjalisty; 

28)  pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej; 

29)  członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora 

oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy 

dyrektora departamentów (komórek równorzędnych) w centrali Narodowego 

Funduszu Zdrowia oraz główny księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia; 

30)  dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w centrali Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, dyrektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ich zastępcy; 

31)  dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektor 

oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i ich zastępcy; 

32)  skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy; 

33)  prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych; 

34)  pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, 

członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli; 

35)  (uchylony); 

36)  członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego; 

37)  dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca 

przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem 

państwowym; 
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38)  (uchylony); 

39)  członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu 

Państwa, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 

50% liczby akcji; 

40)  członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki 

samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego 

przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; 

41)  (uchylony); 

42)  osoba będąca przedstawicielem Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki 

handlowej innej niż wymieniona w pkt 39; 

43)  osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie 

nadzorczej spółki handlowej, innej niż wymieniona w pkt 40; 

44)  pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego: 

a)  (utraciła moc), 

b)  
(4)

 osoba pełniąca funkcję kierowniczą albo głównego księgowego w uczelni 

publicznej, 

c)  
(5)

 osoba zajmująca stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, 

kanclerza, głównego księgowego, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego 

w Polskiej Akademii Nauk lub w instytucie badawczym; 

45)  
(6)

 dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej; 

46)  dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej; 

47)  adwokat, radca prawny, notariusz; 

48)  komornik; 

49)  (utracił moc); 

50)  (utracił moc); 

51)  audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.)
(7)

; 

52)  (utracił moc); 

53)  (utracił moc); 

54)  dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; 
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55)  żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe o stopniach etatowych 

pułkowników (komandorów) i generałów (admirałów) oraz zajmujący stanowiska 

służbowe komendantów wojskowych komend uzupełnień oraz ich zastępców; 

56)  dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki; 

57)  dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 

58)  osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej 

w rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) albo funkcjonariusz Służby Celno-

Skarbowej; 

59)  Szef Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępcy; 

60)  członek zarządu polskiego związku sportowego; 

61)  Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego i jego zastępcy, członkowie Rady Narodowego Instytutu Wolności - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; 

61a)  
(8)

 Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i jego 

zastępcy; 

61b)  
(9)

 Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego i jego zastępcy; 

<61c) Dyrektor Instytutu Europy Środkowej i jego zastępcy;> 

62)  
(10)

 osoba zatrudniona w Straży Marszałkowskiej i funkcjonariusz Straży 

Marszałkowskiej; 

63)  
(11)

 Komendant Straży Marszałkowskiej i jego zastępcy. 

64)  
(12)

 osoby pełniące funkcje organów albo wchodzące w skład organów Polskiego 

Związku Łowieckiego; 

65)  
(13)

 członkowie zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej koła łowieckiego. 

 

Art. 8. 

Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób 

kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4: 

1)   pkt 1 i 2 - Państwowa Komisja Wyborcza; 

2)   pkt 3: 

a)  w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów - 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
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b)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 

lub mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów - 

powołujący lub mianujący, 

c)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje, 

wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek Sejmu - 

Marszałek Sejmu, 

d)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 

lub mianuje Senat lub Marszałek Senatu - Marszałek Senatu, 

e)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 

lub mianuje organ inny niż wymienione w lit. b-d - organ powołujący lub mianujący; 

3)   pkt 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

5)   pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący; 

6)   pkt 7 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

7)   pkt 8 - Prezes Rady Ministrów; 

8)   pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

9)   pkt 10 - właściwy organ powołujący, wyznaczający lub delegujący; 

10)  pkt 11 - minister właściwy do spraw zagranicznych; 

11)  pkt 12 - właściwy organ powołujący lub mianujący; 

12)  pkt 13: 

a)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa sądu powszechnego oraz prezesa sądu 

wojskowego - Minister Sprawiedliwości, 

b)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego - 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

13)  pkt 14: 

a)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub 

sędziego Trybunału Stanu - Marszałek Sejmu, 

b)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 

c)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego sądu 

administracyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa, 

d)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego sądu powszechnego lub wojskowego 

- Krajowa Rada Sądownictwa, 
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e)  w stosunku do kandydata na stanowisko prokuratora - Prokurator Generalny; 

14)  pkt 15 - Prokurator Generalny; 

15)  pkt 16 - Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

16)  pkt 17 - w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję organu lub członka organu 

jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu jednostki pomocniczej jednostki 

samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzącego 

z wyborów powszechnych - właściwa komisja wyborcza; w stosunku do pozostałych osób 

- właściwy wojewoda; 

17)  
(14) pkt

 18 i 18a : 

a)  w stosunku do kandydata na członka rady uczelni, członka kolegium elektorów, 

członka senatu, członka organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz do kandydata do pełnienia 

funkcji organu w rozumieniu tego przepisu - właściwy rektor, 

b)  w stosunku do osoby ubiegającej się o tytuł profesora - przewodniczący Rady 

Doskonałości Naukowej, 

c)  w stosunku do kandydata na rektora, prezydenta federacji podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, członka zgromadzenia federacji podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, członka Rady Doskonałości Naukowej, członka 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członka Komisji Ewaluacji Nauki, członka Rady 

Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej i na jego zastępcę - właściwy podmiot powołujący lub dokonujący 

wyboru; 

17a)  pkt 18b - właściwy organ powołujący; 

18)  pkt 19 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa, a w stosunku do członków rad nadzorczych jednostek 

publicznej radiofonii i telewizji - właściwy organ powołujący; 

19)  pkt 20
(15)

 - właściwy organ koncesyjny; 

20)  pkt 21
(16)

: 

a)  w stosunku do członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki 

osobowej będącej wydawcą lub osoby fizycznej będącej wydawcą w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe - właściwy organ rejestracyjny, 

b)  (utraciła moc); 

21)  pkt 22 - Prezes Najwyższej Izby Kontroli; 
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22)  pkt 23
(17)

 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

23)  pkt 24: 

a)  lit. a - odpowiednio właściwy minister lub kierownik urzędu, 

b)  lit. b - właściwy wojewoda; 

24)  pkt 25 - właściwy organ powołujący; 

25)  pkt 26 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

26)  pkt 27 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

27)  pkt 28 - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej; 

28)  pkt 29 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

29)  pkt 30 - Prezes Rady Ministrów; 

30)  pkt 31 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

31)  pkt 32 - właściwy organ powołujący; 

32)  pkt 33 - Prezes Rady Ministrów; 

33)  pkt 34 - w stosunku do kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej - Prezes 

Rady Ministrów; w stosunku do kandydata na członka kolegium regionalnej izby 

obrachunkowej, a także naczelnika wydziału lub inspektora do spraw kontroli 

w regionalnej izbie obrachunkowej - prezes tej izby; 

34)  (uchylony); 

35)  pkt 36 - Prezes Rady Ministrów; 

36)  pkt 37 - właściwy organ założycielski; 

37)  pkt 39 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa; 

38)  pkt 40 - właściwy wojewoda; 

39)  pkt 42 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa; 

40)  pkt 43 - właściwy wojewoda; 

41)  pkt 44 - właściwy rektor lub kierownik jednostki zatrudniającej; 

42)  pkt 45 - właściwy kurator oświaty; 

43)  pkt 46 - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania; 

44)  pkt 47: 

a)  w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych - 

właściwa okręgowa rada adwokacka lub okręgowa izba radców prawnych, 
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b)  w stosunku do osoby ubiegającej się o powołanie do wykonywania zawodu notariusza 

- Minister Sprawiedliwości; 

45)  pkt 48 - Minister Sprawiedliwości; 

46)  pkt 49
(18)

 - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów; 

47)  pkt 50
(19)

 - Krajowa Rada Doradców Podatkowych; 

48)  pkt 51 - kierownik jednostki sektora finansów publicznych; 

49)  (utracił moc); 

50)  (uchylony); 

51)  
(20) pkt

 54 i 56 - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; 

52)  pkt 54 - Minister Obrony Narodowej; 

53)  pkt 57 - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

54)  
(
21) pkt 58 - kierownik jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej; 

55)  (22) pkt 59 - minister właściwy do spraw finansów publicznych; 

56)  pkt 60 - minister właściwy do spraw kultury fizycznej; 

57)  pkt 61 - Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego; 

[57a)  
(23)

 pkt 61a i 61b - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;] 

<57a) pkt 61a–61c – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;> 

58)  
(24)

 pkt 62 - Komendant Straży Marszałkowskiej; 

59)  
(25) 

pkt 63 - Szef Kancelarii Sejmu. 

60)  
(26)

 pkt 64: 

a)  w stosunku do kandydata na delegata na okręgowy zjazd delegatów Polskiego Związku 

Łowieckiego, kandydata na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku 

Łowieckiego lub kandydata do Naczelnej Rady Łowieckiej - właściwy zarząd 

okręgowy, 

b)  w stosunku do innych osób - właściwy organ powołujący; 

61)  
(27)

 pkt 65 - właściwy organ wybierający. 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1182, 1669, 1735 i 2024) 

Art. 3. 

1. Państwową osobą prawną jest: 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, utworzona w drodze ustawy 

lub na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej, 

w celu realizacji zadań publicznych, w której: 

a)  przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo 

nadawania i zmiany statutu przysługuje organowi administracji rządowej albo 

przepisy te przewidują, że prawo do udziału w organie stanowiącym osoby 

prawnej, w tym uprawnionym do zmiany statutu, przysługuje w całości Skarbowi 

Państwa oraz 

b)  przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo do 

nadwyżki między przychodami a kosztami tej osoby prawnej, jeżeli podlegają 

dysponowaniu, przysługują w całości Skarbowi Państwa, chyba że przepisy te 

przewidują inny niż prawo do nadwyżki sposób dysponowania nią, oraz 

c)  w razie rozwiązania albo innej utraty bytu prawnego przez tę osobę prawną, prawa 

do jej majątku, w tym prawo do dysponowania tym majątkiem, przysługują 

wyłącznie Skarbowi Państwa; 

2)   agencja wykonawcza, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), 

w szczególności: 

a)  (uchylona) 

b)  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 

c)  Agencja Mienia Wojskowego, 

d)  Agencja Rezerw Materiałowych, 

e)  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

f)  Narodowe Centrum Nauki, 

g)  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

h)  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, 

i)  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

j)  Polska Agencja Kosmiczna; 

3)   instytucja gospodarki budżetowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych; 

4)   państwowy fundusz celowy posiadający osobowość prawną; 

5)   państwowa instytucja kultury; 

6)   Polski Instytut Sztuki Filmowej; 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

7)   Narodowy Instytut Fryderyka Chopina; 

8)   Zakład Narodowy imienia Ossolińskich; 

9)   Polska Akademia Nauk i jej jednostki naukowe posiadające osobowość prawną; 

10)  uczelnia publiczna utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ 

władzy lub administracji rządowej; 

11)  instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); 

11a)  Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; 

11b)  
(2)

 Polski Instytut Ekonomiczny; 

<11c) Instytut Europy Środkowej;> 

12)  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; 

12a)  
(3)

 federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w 

art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. poz. 1668); 

13)  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym 

jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji 

rządowej albo wojewodę albo uczelnia publiczna, o której mowa w pkt 10; 

14)  park narodowy; 

15)  przedsiębiorstwo państwowe; 

16)  bank państwowy; 

17)  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; 

18)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

19)  Polska Organizacja Turystyczna; 

20)  Urząd Dozoru Technicznego; 

21)  Transportowy Dozór Techniczny; 

22)  Polskie Centrum Akredytacji; 

23)  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; 

24)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

25)  Narodowy Fundusz Zdrowia; 

26)  Rzecznik Finansowy; 

27)  Polski Klub Wyścigów Konnych; 

28)  Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 

29)  Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego; 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

30)  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 

2. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie przestaje być państwową osobą 

prawną z tej przyczyny, że ustawa regulująca ustrój tej osoby prawnej przewiduje, że 

prawo do udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym uprawnionym do zmiany 

statutu, przysługiwać będzie wyłącznie albo w części innemu podmiotowi lub podmiotom, 

jeżeli organ administracji rządowej, chociażby inny, niż tworzący osobę prawną, sprawuje 

nadzór nad taką osobą prawną, wynikający z przepisów tej ustawy. 

3. Państwową osobą prawną jest także: 

1)   jednostka organizacyjna niespełniająca przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

jeżeli ustawa tak stanowi; 

2)   spółka, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby 

prawne. 

4. Przepisów ustawy dotyczących państwowych osób prawnych nie stosuje się do spółek. 

 


