
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 4 lipca 2019 r. 

 

o systemie instytucji rozwoju 

(druk nr 1221) 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 865 i 1018) 

Art. 17. 

1.  Wolne od podatku są: 

Uwaga.  

Pkt 1-40 pominięto. 

 [41)  przychody Krajowego Funduszu Kapitałowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 

2a ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 901 oraz z 2018 r. poz. 1669);] 

Uwaga.  

Pkt 42-49 i ust.1a-12 pominięto. 

U S T A W A   z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa 

ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1378)  

 

Art. 5. 

1. Prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń eksportowych, na warunkach 

określonych ustawą, powierza się Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 

Spółka Akcyjna, zwanej dalej "Korporacją". 

<1a. Korporacja należy do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. …).> 

2. Korporacja prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1, i udziela gwarancji 

ubezpieczeniowych w imieniu własnym. 

2a. Zarząd Korporacji składa się z nie więcej niż 4 członków. 

3. Członków Zarządu Korporacji powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Korporacji, w tym jednego na wniosek ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. 
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3a. (uchylony). 

3b. (uchylony). 

4. Do umów zawieranych w zakresie uregulowanym niniejszą ustawą nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 i 1000). 

5. Do firmy Korporacji nie stosuje się art. 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 4. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 i 836) 

 

Art. 1. 

1. Tworzy się Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją". 

2. Agencja jest państwową osobą prawną. 

3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. Agencja może tworzyć oddziały w kraju. 

5. Agencja należy do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. …). 

 

Art. 6g. 

Agencja uczestniczy w pokrywaniu kosztów prowadzenia portalu internetowego Grupy 

Polskiego Funduszu Rozwoju, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 

r. o systemie instytucji rozwoju. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1543 oraz z 2019 r. poz. 492 i 823) 

 

Art. 2. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK", utworzony rozporządzeniem 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu (fuzji) państwowych 
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instytucji kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 1936 r. poz. 438), jest 

bankiem państwowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.). 

2. Siedzibą BGK jest miasto stołeczne Warszawa. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do 

spraw instytucji finansowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego, nadaje, w drodze 

rozporządzenia, statut BGK. W rozporządzeniu minister określi w szczególności: 

1)   organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez BGK; 

2)   szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej i Zarządu; 

3)   (uchylony); 

4)   fundusze własne BGK i zasady prowadzenia gospodarki finansowej. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, nadając statut BGK, zasięga opinii ministrów 

właściwych ze względu na nadzór nad funduszami utworzonymi, powierzonymi lub 

przekazanymi BGK na podstawie odrębnych ustaw. 

<5. BGK należy do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy 

z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244 

oraz z 2019 r. poz. 730 i 875) 

 

Dział IIIa 

Alternatywna spółka inwestycyjna i zarządzający ASI 

 [Rozdział 4 

Zarządzający ASI z państw trzecich 

 

Art. 70zh. 

1. Spółka z siedzibą w państwie trzecim innym niż państwo członkowskie lub państwo 

należące do EEA, posiadająca formę prawną równoważną spółce, o której mowa w art. 

8b ust. 2 pkt 2, może wykonywać działalność określoną w art. 70e ust. 1 jako zewnętrznie 

zarządzający ASI na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego 
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ASI albo na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, w przypadku gdy 

alternatywna spółka inwestycyjna, którą zarządza, jest funduszem kapitałowym 

prowadzącym działalność w formie spółki komandytowej albo spółki komandytowo-

akcyjnej, któremu Krajowy Fundusz Kapitałowy udzielił wsparcia finansowego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 901). 

2. Zarządzający ASI, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej "zarządzającym z państwa 

trzeciego", może wykonywać działalność określoną w art. 70e ust. 1 wyłącznie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Zarządzający z państwa trzeciego może zarządzać więcej niż jedną alternatywną spółką 

inwestycyjną spełniającą warunki określone w ust. 1. 

4. O ile ustawa nie stanowi inaczej, do spółki z siedzibą w państwie trzecim innym niż 

państwo członkowskie lub państwo należące do EEA ubiegającej się o zezwolenie albo 

wpis, o których mowa w ust. 1, oraz do zarządzającego z państwa trzeciego stosuje się 

przepisy dotyczące odpowiednio spółki ubiegającej się o takie zezwolenie albo wpis oraz 

zarządzającego ASI z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 70zi. 

1. Spółka, o której mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2, z siedzibą w państwie trzecim innym niż 

państwo członkowskie lub państwo należące do EEA załącza dodatkowo do wniosku o 

uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI oraz do 

wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI informację wskazującą organ sprawujący 

nadzór nad rynkiem finansowym w państwie swojej siedziby oraz oświadczenie o 

podleganiu nadzorowi tego organu. Przepisu art. 70u ust. 2 nie stosuje się. 

2. Komisja odmawia spółce, o której mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2, z siedzibą w państwie 

trzecim innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA wydania 

zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI oraz wpisu 

zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI, również w przypadku gdy: 

1)   wnioskodawca nie podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem 

finansowym w państwie swojej siedziby lub nie jest zapewnione, na zasadzie wzajemności, 

przekazywanie informacji dotyczących sytuacji finansowej i działalności wnioskodawcy 

między tym organem nadzoru a Komisją; 
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2)   państwo siedziby wnioskodawcy nie zapewnia, na zasadzie wzajemności, równego 

dostępu do wykonywania działalności na swoim terytorium, w tym tworzenia oddziałów, 

zarządzającym ASI z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   państwo siedziby wnioskodawcy jest sklasyfikowane jako kraj lub terytorium 

odmawiające współpracy przez Grupę Specjalną do spraw Przeciwdziałania Praniu 

Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF). 

3. Wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI oraz 

dokonanie wpisu do rejestru zarządzających ASI nie może nastąpić przed wyłonieniem 

oferty zarządzającego z państwa trzeciego w drodze konkursu, o którym mowa w art. 12 

ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym. Do wniosku o 

udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI albo do 

wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI wnioskodawca załącza oświadczenie 

Krajowego Funduszu Kapitałowego o wyłonieniu w drodze tego konkursu oferty 

wnioskodawcy. 

4. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI oraz wpis do rejestru 

zarządzających ASI są odpowiednio wydawane albo dokonywane, pod warunkiem że 

zarządzający z państwa trzeciego i Krajowy Fundusz Kapitałowy zawrą umowę o 

udzielenie wsparcia finansowego, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. 

o Krajowym Funduszu Kapitałowym. 

5. Zarządzający z państwa trzeciego może rozpocząć zarządzanie portfelem inwestycyjnym 

alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz wprowadzanie jej do obrotu po zawarciu umowy, 

o której mowa w ust. 4.] 

Art. 238b. 

 1. Zewnętrznie zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia albo na 

podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI może przejąć zarządzanie alternatywną 

spółką inwestycyjną od dotychczasowego komplementariusza tej spółki. 

2. W przypadku gdy dotychczasowy komplementariusz alternatywnej spółki inwestycyjnej 

prowadzi działalność na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności 

zarządzającego ASI, przejęcie zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną wymaga: 

1)   posiadania przez zarządzającego ASI, który zamierza przejąć zarządzanie alternatywną 

spółką inwestycyjną, zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI; 

2)   zmiany umowy albo statutu alternatywnej spółki inwestycyjnej w zakresie wskazania 

jedynego komplementariusza spółki; 
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3)   zezwolenia Komisji. 

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zarządzający ASI, który 

zamierza przejąć zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, załącza: 

1)   zgodę wspólników na zmianę umowy spółki komandytowej albo uchwałę walnego 

zgromadzenia w sprawie zmiany statutu spółki komandytowo-akcyjnej w zakresie 

wskazania komplementariusza; 

2)   umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej 

zawartą przez zarządzającego ASI, który zamierza przejąć zarządzanie; 

3)   informację o planowanych zmianach dotyczących alternatywnej spółki inwestycyjnej i 

zarządzania nią w zakresie, o którym mowa w art. 70s ust. 3 pkt 11-13, oraz odpowiednio 

projektowane regulacje wewnętrzne ASI lub odpisy, o których mowa w art. 70s ust. 3 pkt 

14, albo oświadczenie, że zmiany w tym zakresie nie są planowane. 

4. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, jeżeli: 

1)   wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z 

przepisami prawa lub ze stanem faktycznym; 

2)   zarządzający ASI, który zamierza przejąć zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, 

nie zapewnia zarządzania w sposób należyty spółką o takich celach inwestycyjnych, 

polityce inwestycyjnej lub strategii inwestycyjnej jak spółka, której dotyczy wniosek; 

[3)   w przypadku gdy o zezwolenie ubiega się zarządzający z państwa trzeciego - 

alternatywna spółka inwestycyjna, której dotyczy wniosek, nie spełnia warunków 

określonych w art. 70zh ust. 1.] 

5. Zarządzający ASI przejmujący zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki zarządzającego 

ASI będącego dotychczas komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej, z 

dniem wejścia w życie zmiany umowy albo statutu, o której mowa w ust. 2 pkt 2. 

Postanowienia umowy wyłączające przejęcie określonych obowiązków są bezskuteczne 

wobec osób trzecich. 

Art. 281. 

 1. Z zastrzeżeniem art. 282, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być ujawniane 

wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu karnym, a w 

postępowaniu cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich niebędących stroną 

postępowania; 

2)    organu Krajowej Administracji Skarbowej: 
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a)  w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o 

wykroczenie skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu, lub 

b)  jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania dowodów ich 

popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo ich równowartości - w 

zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039); 

3)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera w zakresie 

danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego 

w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki określonym w 

ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 

oraz z 2018 r. poz. 1000); 

4)    (uchylony); 

5)    (uchylony); 

6)    (uchylony); 

7)   biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu 

obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, jeżeli jest to niezbędne do celów 

tego badania, na podstawie zawartej z nim umowy; 

8)    Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa 

i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie 

informacji niejawnych; 

8a)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 

2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 723 i 730); 

9)    Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, 

jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i 

identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa 
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albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.); 

9a)   Straży Granicznej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i 

w trybie określonych w art. 10c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.); 

9b)   Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia 

popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, 

a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych 

w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 

organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430 i 650); 

10)  
(52)

 komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze 

sporządzaniem spisu inwentarza, jeżeli są niezbędne w tym postępowaniu; 

10a)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 425), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

11)  jedynego uczestnika funduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi, przy czym w 

przypadku, gdy uczestnikiem funduszu są podmioty należące do tej samej grupy 

kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny 

uczestnik; 

12)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się 

postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 i 650), jeżeli są niezbędne w 

toczącym się postępowaniu; 

13)   jedynego inwestora alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli regulacje wewnętrzne ASI 

tak stanowią, przy czym w przypadku, gdy wyłącznymi inwestorami alternatywnej spółki 

inwestycyjnej są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, dla celów niniejszego 

przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny inwestor; 
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[14)   Krajowego Funduszu Kapitałowego, jeżeli są niezbędne do monitorowania i 

kontrolowania prawidłowości wydawania przez fundusz inwestycyjny, alternatywną 

spółkę inwestycyjną, zarządzającego ASI lub zarządzającego z państwa trzeciego środków 

pochodzących ze wsparcia udzielonego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy;] 

<14) Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej, o którym mowa  w  art. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. ...), lub 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli są niezbędne do  monitorowania  i  

kontrolowania  prawidłowości  wydawania  przez  fundusz kapitałowy będący 

funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI 

lub zarządzającym z państwa trzeciego środków pochodzących z  finansowania  

udzielonego przez Polski Fundusz Rozwoju Spółkę Akcyjną lub Krajowy Fundusz 

Kapitałowy Spółkę Akcyjną;> 

15)   Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 

czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.); 

16)  
(53)

 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z toczącym się 

postępowaniem przed tym organem, jeżeli jest to niezbędne w toczącym się 

postępowaniu. 

2. Fundusz sekurytyzacyjny może ujawniać informacje dotyczące nabytych wierzytelności 

lub puli wierzytelności podmiotom, z którymi zawiera lub zawarł umowy, o których 

mowa w art. 191. 

3. Udostępnianie informacji gospodarczych przez fundusze inwestycyjne oraz alternatywne 

spółki inwestycyjne na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 470, 650, 723, 730, 771 i 1000) nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy 

zawodowej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 1693)  
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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 2018 r. 

poz. 1431 i 1544); 

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. 

<3. Organ właściwy może, w drodze umowy, powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju 

Spółce  Akcyjnej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o 

systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. …), wykonywanie zadań związanych z 

przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 

1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730) 

Art. 28. 
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1. Instytucja zarządzająca może zapewnić wkład finansowy ze środków programu 

operacyjnego na rzecz instrumentów finansowych na zasadach określonych w części 

drugiej w tytule IV rozporządzenia ogólnego. 

2. Podmiotem wdrażającym instrument finansowy lub fundusz funduszy, o którym mowa w 

art. 2 pkt 27 rozporządzenia ogólnego, może być podmiot wskazany w art. 38 ust. 4 lit. a i 

b rozporządzenia ogólnego, w tym w szczególności Bank Gospodarstwa Krajowego, 

[Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.,] Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Tryb wyboru pośredników finansowych przez podmiot wdrażający fundusz funduszy 

określa się w umowie o finansowanie, o której mowa w art. 38 ust. 7 lit. a rozporządzenia 

ogólnego. 

 

U S T A W A   z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243) 

 

Art. 25. 

1. Emitentami obligacji przychodowych mogą być: 

1)   jednostka samorządu terytorialnego lub związek tych jednostek; 

2)   Bank Gospodarstwa Krajowego; 

[3)   Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. w celu realizacji przedmiotu działalności, o którym 

mowa w art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 901);] 

<3) Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. …);> 

<3a) spółka zależna, o której mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o 

systemie instytucji rozwoju;> 

4)   spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa, 

jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego 

posiadają same lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego lub innym 

związkiem tych jednostek akcje albo udziały w liczbie, która zapewnia im więcej niż 50% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, o ile 

głównym przedmiotem działalności spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności 

lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej; 
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5)   spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym 

przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej na 

podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa, jednostką samorządu terytorialnego lub 

związkiem tych jednostek, o ile umowa została zawarta na okres co najmniej równy 

okresowi zapadalności obligacji; 

6)   spółka akcyjna, która na podstawie upoważnienia ustawowego lub koncesji albo 

zezwolenia będzie wykonywać zadania z zakresu użyteczności publicznej albo świadczyć 

usługi w zakresie transportu lub komunikacji oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury 

komunikacyjnej lub transportowej co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności 

obligacji; 

7)   będąca podmiotem, o którym mowa w art. 2 pkt 1-3, spółka, z którą zawarto umowę o 

budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej, o której mowa w 

art. 1a ust. 2 ustawy 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). 

2. Uchwała o emisji obligacji przychodowych określa przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 

24 ust. 1, zwane dalej "przedsięwzięciem", sposób obliczenia przychodów z 

przedsięwzięcia oraz wskazuje, do jakiej części przychodów z przedsięwzięcia lub 

majątku przedsięwzięcia przysługuje obligatariuszom uprawnienie, o którym mowa w art. 

24 ust. 1. Uchwała o emisji obligacji przychodowych może określać więcej niż jedno 

przedsięwzięcie. 

3. Informacje określone w ust. 2 emitent obligacji przychodowych zamieszcza w warunkach 

emisji. 

4. Emitent obligacji przychodowych udostępnia obligatariuszom, co najmniej na 14 dni przed 

każdym terminem wypłaty świadczeń z obligacji przychodowych, jednakże nie rzadziej 

niż raz w roku, sprawozdanie zawierające informacje o sumie przychodów z 

przedsięwzięcia, które wpłynęły na rachunek bankowy przeznaczony do ich gromadzenia 

i dokonywania wypłat, oraz o kwotach wypłaconych obligatariuszom uprawnionym z 

obligacji przychodowych oraz emitentowi z tego rachunku w okresie od poprzedniej 

wypłaty świadczeń, a także omówienie struktury przychodów z przedsięwzięcia oraz 

struktury kosztów ponoszonych przez emitenta w związku z przedsięwzięciem w tym 

okresie. 
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5. Po wyemitowaniu obligacji przychodowych emitent jest obowiązany ogłosić na swojej 

stronie internetowej łączną wysokość zadłużenia z tytułu tych obligacji oraz wskazać 

przedsięwzięcie. 

6. Emitent obligacji przychodowych nie może zbywać ani obciążać składników majątkowych 

przedsięwzięcia, z wyjątkiem sytuacji gdy dokonuje zbycia w ramach prawidłowej 

gospodarki, nie powodując istotnego zmniejszenia wartości tego przedsięwzięcia. 

7. Wierzytelności tworzące przychody, do których obligatariuszom przysługuje uprawnienie, 

o którym mowa w art. 24 ust. 1, nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia zastawem ani 

też nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej 

gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. poz. 1491 i 

2161)  

<Art. 3a. 

Agencja należy do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji 

o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach 

sektora finansowego (Dz. U. poz. 1130) 

Art. 2. 

1. Podmiotami sektora finansowego w rozumieniu ustawy są: 

1)   bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.); 

2)   instytucja kredytowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Prawo bankowe, oraz oddział instytucji kredytowej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 

18 tej ustawy; 

3)   oddział banku zagranicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 
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4)   przedstawicielstwo banku zagranicznego i przedstawicielstwo instytucji kredytowej, o 

których mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

5)   przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, mające siedzibę na terytorium 

państwa członkowskiego; 

6)   instytucja finansowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), 

zwanego dalej "rozporządzeniem 575/2013", mająca siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego; 

7)   holding mieszany, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013, mający 

siedzibę na terytorium państwa członkowskiego; 

8)   towarzystwo, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 

r. poz. 56, z późn. zm.); 

9)   spółka zarządzająca, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

oraz oddział spółki zarządzającej, o którym mowa w art. 270 ust. 1 tej ustawy; 

10)  spółka mająca siedzibę na terytorium państwa, które jest stroną umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, zarządzająca funduszem inwestycyjnym działającym zgodnie z 

przepisami prawa Unii Europejskiej regulującymi zasady zbiorowego inwestowania w 

papiery wartościowe, o której mowa w art. 276 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

oraz oddział takiej spółki utworzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

11)  zarządzający z UE, o którym mowa w art. 2 pkt 10c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

oraz oddział zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 276a ust. 2 tej ustawy; 

12)  osoba prawna mająca siedzibę na terytorium państwa, które jest stroną umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, zarządzająca alternatywnym funduszem 

inwestycyjnym na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ państwa jej 

siedziby, działająca zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej regulującymi 

działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, o której mowa w 



- 15 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

art. 276i ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział takiej osoby prawnej 

utworzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

13)  przedstawiciel funduszu zagranicznego, o którym mowa w art. 256 ust. 1f ustawy z dnia 

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi; 

14)  alternatywna spółka inwestycyjna, o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 

o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

15)  zarządzający ASI, o którym mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

16)  podmiot z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

prowadzący, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, działalność w 

zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy 

inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

17)  instytucja pożyczkowa, o której mowa w art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2018 r. poz. 993 i 1075), mająca siedzibę na terytorium 

państwa członkowskiego lub Konfederacji Szwajcarskiej; 

18)  związek rewizyjny utworzony przez banki spółdzielcze, o którym mowa w art. 15 ustawy 

z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i 

bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613); 

19)  jednostka zarządzająca systemem ochrony, o której mowa w art. 22d ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i 

bankach zrzeszających; 

20)  agent rozliczeniowy, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 , z późn. zm.); 

21)  biuro usług płatniczych, o którym mowa w art. 2 pkt 2a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o usługach płatniczych; 

22)  instytucja pieniądza elektronicznego, o której mowa w art. 2 pkt 10a ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 
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23)  organizacja płatnicza, o której mowa w art. 2 pkt 19c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego; 

24)  podmiot uczestniczący, o którym mowa w art. 2 pkt 22a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o usługach płatniczych, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego; 

25)  wydawca instrumentu płatniczego, o którym mowa w art. 2 pkt 35a ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, mający siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego; 

26)  oddział unijnej instytucji płatniczej, o którym mowa w art. 96 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych; 

27)  oddział unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, o którym mowa w art. 132y ustawy 

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 

28)  oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, o którym mowa w art. 132zh 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 

29)  agencja ratingowa, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji 

ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.); 

30)  spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o której mowa w ustawie z dnia 5 

listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2065, z późn. zm.); 

31)  Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, o której mowa w art. 41 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych; 

[32)  Krajowy Fundusz Kapitałowy, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o 

Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 901);] 

<32) Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. …);> 

<32a) spółka zależna, o której mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o 

systemie instytucji rozwoju;> 

33)  powszechne towarzystwo emerytalne oraz pracownicze towarzystwo emerytalne, o 

których mowa w art. 8 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. 

poz. 138 i 730); 

34)  Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, o którym mowa w art. 120 ustawy z 

dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
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Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 473); 

35)  Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, o której mowa w art. 

5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach 

eksportowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 826 oraz z 2018 r. poz. 8); 

36)  krajowy zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

999 i 1000); 

37)  krajowy zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

38)  spółka celowa, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mająca siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego; 

39)  oddział, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

40)  zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 55 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mający siedzibę na 

terytorium państwa członkowskiego; 

41)  zagraniczny zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 56 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mający siedzibę na 

terytorium państwa członkowskiego; 

42)  zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

58 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

43)  główny oddział, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

44)  dominujący podmiot ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

45)  mieszany dominujący podmiot ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 21 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

46)  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, 

z późn. zm.); 
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47)  spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z art. 48 ust. 7 tej 

ustawy; 

48)  centralny depozyt papierów wartościowych, o którym mowa w art. 3 pkt 21a ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

49)  dom maklerski, o którym mowa w art. 95 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

50)  zagraniczna firma inwestycyjna, o której mowa w art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz oddział zagranicznej firmy 

inwestycyjnej, o którym mowa w art. 117 tej ustawy; 

51)  oddział zagranicznej osoby prawnej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalność maklerską, o którym mowa w art. 115 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

52)  przedstawicielstwo zagranicznej firmy inwestycyjnej oraz przedstawicielstwo 

zagranicznej osoby prawnej, o których mowa w art. 116 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

53)  spółka prowadząca rynek regulowany, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

54)  spółka prowadząca izbę rozliczeniową, o której mowa w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

55)  spółka prowadząca izbę rozrachunkową, o której mowa w art. 68a ust. 2 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

56)  CCP, o którym mowa w art. 3 pkt 49 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

57)  zatwierdzony podmiot publikujący, o którym mowa w art. 3 pkt 33a ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

58)  dostawca informacji skonsolidowanych, o którym mowa w art. 3 pkt 33b ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

59)  zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy, o którym mowa w art. 3 pkt 33c ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

60)  instytucja rynku towarów giełdowych, o której mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 622 , 685 i 771); 
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61)  podmiot, o którym mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, prowadzący na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowego rachunki lub rejestry towarów giełdowych w rozumieniu tej ustawy; 

62)  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.; 

63)  podmiot niebędący bankiem krajowym ani instytucją kredytową, o których mowa w pkt 1 

i 2, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udostępniania składników 

majątkowych na podstawie umowy leasingu. 

2. Podmiotami sektora finansowego w rozumieniu ustawy są także: 

1)   przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu bank, w 

drodze umowy, powierzył wykonywanie czynności, zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

2)   przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu 

spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powierzyła, w drodze umowy, 

pośrednictwo w zawieraniu i zmianie umów o wykonywanie czynności, o których mowa 

w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych, zgodnie z art. 9a ust. 1 tej ustawy, lub któremu 

spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powierzyła wykonywanie czynności 

faktycznych związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej 

ustawy, zgodnie z art. 9b tej ustawy; 

3)   przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa 

w art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

4)   przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu zarządzający ASI, o którym 

mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, powierzył wykonywanie 

czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi; 

5)   przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu depozytariusz, zgodnie z art. 81i 

ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, powierzył wykonywanie czynności w 
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zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu albo 

alternatywnej spółki inwestycyjnej; 

6)   przedsiębiorca, któremu krajowa instytucja płatnicza powierzyła wykonywanie 

określonych czynności, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych; 

7)   przedsiębiorca, któremu biuro usług płatniczych powierzyło wykonywanie określonych 

czynności, zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 

8)   przedsiębiorca, któremu krajowa instytucja pieniądza elektronicznego powierzyła 

wykonywanie określonych czynności, zgodnie z art. 132v ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych; 

9)   przedsiębiorca, za pośrednictwem którego krajowa instytucja pieniądza elektronicznego 

dokonuje wykupu pieniądza elektronicznego, zgodnie z art. 132t ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych; 

10)  podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, uprawniony do 

prowadzenia rachunków papierów wartościowych, któremu pracowniczy fundusz 

emerytalny powierzył prowadzenie rachunków ilościowych, zgodnie z art. 101 ust. 2 

ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

11)  podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, uprawniony do 

prowadzenia działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, i posiadający zezwolenie na 

wykonywanie tej działalności, któremu pracowniczy fundusz emerytalny powierzył 

zarządzanie aktywami funduszu, zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 

r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

12)  podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu zakład 

ubezpieczeń powierzył wykonywanie czynności ubezpieczeniowych, o których mowa w 

art. 4 ust. 7 pkt 3, ust. 8 lub 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z art. 73 ust. 1 tej ustawy; 

13)  podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu zakład 

ubezpieczeń lub zakład reasekuracji powierzył wykonywanie czynności, o których mowa 

w art. 4 ust. 2 pkt 2, 4 lub ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z art. 73 ust. 2 tej ustawy; 

14)  podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu zakład 

ubezpieczeń lub zakład reasekuracji powierzył wykonywanie funkcji należących do 
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systemu zarządzania, zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

15)  przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu firma inwestycyjna, o której 

mowa w art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, w drodze umowy, powierzyła wykonywanie czynności, zgodnie z art. 81a 

tej ustawy; 

16)  pośrednik kredytu hipotecznego, o którym mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 23 marca 

2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i 

agentami (Dz. U. poz. 819); 

17)  agent, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie 

hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami; 

18)  pośrednik kredytowy, o którym mowa w art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim; 

19)  agent, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych; 

20)  agent firmy inwestycyjnej, o którym mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi; 

21)  agent ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 

2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 378 i 650); 

22)  agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń; 

23)  broker ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 

2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń; 

24)  broker reasekuracyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 

2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń; 

25)  podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim, wykonujący działalność agencyjną albo działalność brokerską na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia 

2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, oraz oddział takiego podmiotu utworzony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Uprawnienia i obowiązki podmiotu sektora finansowego określone w ustawie przysługują 

także: 
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1)   przedsiębiorcy mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu 

podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powierzył, w drodze odrębnej umowy, 

wykonywanie czynności, zgodnie z art. 6a ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe; 

2)   przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, któremu przekazano wykonywanie 

powierzonych czynności, zgodnie z art. 45a ust. 4b lub 4c, art. 70g ust. 4 lub art. 81j 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi; 

3)   podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu 

podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, przekazał, zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w związku z art. 

45a ust. 4b i 4c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wykonywanie czynności w zakresie 

zarządzania portfelami pracowniczego funduszu; 

4)   podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, innemu niż 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zarządzającemu sekurytyzowanymi 

wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego, o którym mowa w art. 192 ustawy z dnia 

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi; 

5)   podmiotowi, który samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu dominującego w 

rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) świadczy usługi na rzecz 

podmiotów, o których mowa w pkt 1-4, w ust. 1, 2 lub w art. 1 ust. 4, z tym że przepisy 

ustawy stosuje się wyłącznie do osób ubiegających się o zatrudnienie lub zatrudnionych w 

tym podmiocie na stanowiskach związanych ze świadczeniem usług na rzecz podmiotów, 

o których mowa w pkt 1-4, w ust. 1, 2 lub w art. 1 ust. 4, jeżeli świadczenie tych usług jest 

związane z działalnością tych podmiotów uregulowaną w przepisach ustaw lub w 

bezpośrednio stosowanych przepisach prawa Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 1-

4, w ust. 1, 2 lub w art. 1 ust. 4, a w przypadku podmiotów, o których mowa w: 

a)  ust. 1 pkt 62 - jeżeli świadczenie tych usług jest związane z podstawową działalnością 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 62, 
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b)  ust. 1 pkt 63 - jeżeli świadczenie tych usług jest związane z działalnością podmiotu, o 

której mowa w ust. 1 pkt 63; 

6)   podmiotowi, który samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu dominującego w 

rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych świadczy usługi na rzecz podmiotów z siedzibą na terytorium 

państwa należącego do Światowej Organizacji Handlu, niebędącego państwem 

członkowskim Unii Europejskiej, prowadzących działalność na rynku finansowym i 

uprawnionych, zgodnie z prawem państwa, w którym mają siedzibę, do prowadzenia 

takiej działalności, o ile usługi te są związane z przedmiotem podstawowej działalności 

tych podmiotów, z tym że przepisy ustawy stosuje się wyłącznie do osób ubiegających się 

o zatrudnienie lub zatrudnionych w tym podmiocie na stanowiskach związanych ze 

świadczeniem usług na rzecz takich podmiotów. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 

poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074) 

Art. 135. 

 1. Jeżeli zawarcie umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 ust. 1, przez podmiot 

zatrudniający, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy uczestniczy w wykonaniu 

zamówienia publicznego udzielonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w 

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

2018 r. poz. 1986 i 2215), wszczętym i zakończonym przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, wpływa na koszty realizacji tego zamówienia, wykonawca może 

zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji 

dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

[2. 
(21)

 Odpowiednia zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, uwzględnia sumę 

wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego 

wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w 

wykonaniu zamówienia publicznego, w zakresie obciążającym podmiot zatrudniający. 

3. Wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia.] 
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<2. Zamawiający uwzględnia odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 

1, obejmującą sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją 

zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty 

zatrudniające uczestniczące w wykonywaniu zamówienia publicznego, w zakresie 

obciążającym podmiot zatrudniający. 

3. Wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia 

dodatkowych dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających wzrost 

kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego.> 

4. 
(22)

 (uchylony). 

5. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o przekazaniu odpowiedniej części zmienionego 

wynagrodzenia podmiotom zatrudniającym uczestniczącym w wykonaniu zamówienia. 

6. 
(23)

 W przypadku zamówienia publicznego realizowanego wspólnie przez kilku 

wykonawców przepisy ust. 1-3 i 5 stosuje się odpowiednio. 

 


