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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 11 września 2019 r. 

 

Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych 

 

(druk nr 1309) 

 

 

U S T A W A  z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541) 

 

Art. 29. 

1. Wojskowe komisje lekarskie są właściwe do orzekania o zdolności do czynnej służby 

wojskowej: 

1)   osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej w okresie, kiedy nie urzęduje 

powiatowa komisja lekarska; 

2)   żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową; 

3)   żołnierzy rezerwy; 

4)   osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy; 

5)   innych niż wymienione w pkt 1-4 osób, podlegających ze względu na wiek 

obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania. 

1a. Niezależnie od orzekania, o którym mowa w ust. 1, wojskowe komisje lekarskie orzekają 

również o: 

1)   zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa; 

2)   zdolności do pełnienia służby w rodzajach wojsk i służb oraz na stanowiskach 

służbowych i funkcjach wojskowych wymagających szczególnych predyspozycji 

zdrowotnych; 

3)   potrzebie udzielenia żołnierzowi urlopu zdrowotnego; 

4)   ustaleniu związku chorób oraz śmierci ze służbą wojskową; 

5)   prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby lub 

prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3-5, do wojskowej komisji lekarskiej kieruje - z 

urzędu lub na wniosek tych osób - wojskowy komendant uzupełnień, a osoby, o których 
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mowa w ust. 1 pkt 2 - dowódca jednostki wojskowej. W celu ustalenia zdolności osób do 

pełnienia służby poza granicami państwa wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca 

jednostki wojskowej kieruje te osoby, z urzędu lub na ich wniosek, do wojskowej komisji 

lekarskiej. 

2a. O skierowaniu osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub 3-5, do wojskowej komisji 

lekarskiej wojskowy komendant uzupełnień, a w przypadku skierowania do wojskowej 

komisji lekarskiej osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - dowódca jednostki wojskowej, 

informuje przewodniczącego tej komisji i przesyła w załączeniu posiadaną dokumentację 

medyczną dotyczącą stanu zdrowia osoby skierowanej. 

3. Badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne dla potrzeb orzekania przez wojskowe 

komisje lekarskie realizują placówki medyczne wybrane przez Ministra Obrony 

Narodowej. 

3a. W czasie pokoju nie kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej osoby, wobec której 

wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności do czynnej służby 

wojskowej E. 

3b. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej doręcza się na piśmie wraz z uzasadnieniem 

osobie skierowanej do wojskowej komisji lekarskiej oraz organowi, który skierował tę 

osobę do wojskowej komisji lekarskiej. 

3c. Od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej osobie skierowanej oraz organowi, który 

skierował tę osobę do wojskowej komisji lekarskiej, przysługuje odwołanie do wojskowej 

komisji lekarskiej będącej organem wyższego stopnia, w terminie czternastu dni od dnia 

doręczenia orzeczenia. 

3d. Przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej informuje organ, który skierował daną 

osobę do wojskowej komisji lekarskiej, o niestawieniu się tej osoby przed wojskową 

komisją lekarską. 

3e. Ostateczne orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest wiążące dla wojskowych 

komendantów uzupełnień i dowódców jednostek wojskowych. 

4. Do zamówień na realizację świadczeń, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów 

[ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)]   <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)> . 
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5. Skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej na wniosek osób, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 lub 3-5, może nastąpić wyłącznie w przypadku występowania uzupełnieniowych 

potrzeb Sił Zbrojnych. 

6. (uchylony). 

7. Do orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej osób, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, przez wojskowe komisje lekarskie przepisy art. 26 ust. 1a-1c stosuje się odpowiednio. 

8. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia: 

1)   tworzy, przekształca i znosi wojskowe komisje lekarskie oraz określa ich siedziby, zasięg 

działania, a także właściwość, z uwzględnieniem w szczególności podziału terytorialnego 

państwa; 

2)   określi tryb udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne 

dla potrzeb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie, uwzględniając równe 

traktowanie placówek medycznych. 

 

Art. 30. 

1. Podmioty lecznicze udzielają zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia, lekarzom wchodzącym w skład powiatowych i wojewódzkich komisji 

lekarskich oraz pracownikom średniego personelu medycznego wyznaczonym do 

powiatowych komisji lekarskich w razie konieczności ich udziału w pracach komisji w 

godzinach pracy zawodowej. 

2. Osobom wchodzącym w skład komisji lekarskich, o których mowa w ust. 1, orzekających o 

stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji 

wojskowej, oraz pracownikom średniego personelu medycznego, o których mowa w ust. 

1, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę związaną z określeniem zdolności tych 

osób do czynnej służby wojskowej, wykonywaną poza godzinami pracy zawodowej, z 

zachowaniem prawa do wynagrodzenia zgodnie z ust. 1. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania dodatkowego 

wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu 

zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej 

oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych 

komisji lekarskich. Wysokość wynagrodzenia za każdy dzień pracy nie może przekraczać 

10% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na 
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podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za kwartał poprzedzający wypłatę wynagrodzenia. 

4. Wojewodowie zlecają podmiotom leczniczym przeprowadzanie na potrzeby powiatowych i 

wojewódzkich komisji lekarskich badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz 

obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. 

4a. W razie niemożności zlecenia przeprowadzania badań specjalistycznych lub badań 

psychologicznych podmiotom leczniczym wojewodowie mogą zawierać umowy o 

przeprowadzanie takich badań przez lekarzy prowadzących indywidualne specjalistyczne 

praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów. 

4b. Przy powoływaniu powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich oraz do zamówień na 

realizację świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 4 i 4a oraz w art. 26 ust. 1a, nie 

stosuje się przepisów [ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych] 

<ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych> . 

5. Koszty wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz badań specjalistycznych i 

obserwacji szpitalnej, o których mowa w ust. 4, pokrywa się z budżetu państwa, z części, 

którą dysponuje wojewoda. 

Art. 132b. 

1. Osoby przeznaczone do odbycia zasadniczej służby wojskowej mogą być kierowane do 

odbycia szkolenia (kursu) w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych. 

2. Do odbycia szkolenia (kursu), o którym mowa w ust. 1, kieruje wojskowy komendant 

uzupełnień. Skierowanie stanowi decyzję administracyjną. 

3. Szkolenia (kursy), o których mowa w ust. 1, prowadzą osoby fizyczne, osoby prawne lub 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z którymi szef 

wojewódzkiego sztabu wojskowego zawarł umowę na realizację tego szkolenia (kursu). 

Do wyłonienia podmiotów realizujących szkolenie (kursy) stosuje się przepisy [ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych] <ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych>. 

4. Czas trwania szkolenia (kursu), o którym mowa w ust. 1, może wynosić do trzech miesięcy 

i być realizowany w czasie wolnym od pracy lub w przerwie wakacyjnej. 

5. Uczestnikom szkolenia (kursu), o którym mowa w ust. 1, będącym pracownikami 

przysługuje: 

1)   zwolnienie z pracy na czas niezbędny do odbycia zajęć, z uwzględnieniem czasu 

koniecznego na dojazd; 
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2)   wynagrodzenie w pełnej wysokości za czas zwolnienia z pracy z powodu odbywania 

zajęć. 

6. Koszty związane z realizacją szkolenia (kursu), o którym mowa w ust. 1, oraz wynikające 

ze świadczeń określonych w ust. 5, pokrywa się z części budżetu państwa, której 

dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 i 

1673) 

Art. 75b. 

1. Minister Sprawiedliwości powołuje każdego roku, w drodze zarządzenia, zespół do 

przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów 

adwokackich i radcowskich, zwany dalej "zespołem do przygotowania pytań testowych". 

2. W skład zespołu do przygotowania pytań testowych wchodzi 9 osób, w tym 5 

przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli delegowanych przez 

Naczelną Radę Adwokacką oraz 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę 

Radców Prawnych. 

3. Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych, wyznaczony przez Ministra 

Sprawiedliwości spośród jego przedstawicieli, kieruje pracami zespołu do przygotowania 

pytań testowych. 

4. Obsługę administracyjno-biurową zespołu do przygotowania pytań testowych zapewnia 

Minister Sprawiedliwości. 

5. Przewodniczącemu i członkom zespołu do przygotowania pytań testowych przysługuje 

wynagrodzenie. 

6. Nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu wstępnego, przewodniczący zespołu do 

przygotowania pytań testowych, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w 

ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1330 i 1669), zwanym dalej "Biuletynem Informacji Publicznej", ustalony przez 

zespół do przygotowania pytań testowych i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości 

wykaz tytułów aktów prawnych, według stanu prawnego obowiązującego w dniu 
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ogłoszenia, z których wybrane stanowią podstawę opracowania pytań testowych na 

egzamin wstępny. 

7. Zespół do przygotowania pytań testowych sporządza zestaw 150 pytań w formie testu 

jednokrotnego wyboru na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i 

radcowskich wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi, w sposób uwzględniający 

konieczność ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem. Zespół do 

przygotowania pytań testowych zapewnia zgodność wykazu prawidłowych odpowiedzi z 

obowiązującym stanem prawnym. 

8. Każda okręgowa rada adwokacka oraz rada okręgowej izby radców prawnych może 

zgłaszać zespołowi do przygotowania pytań testowych, za pośrednictwem 

przewodniczącego zespołu do przygotowania pytań testowych, propozycje pytań 

testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi. 

9. Sporządzony przez zespół do przygotowania pytań testowych zestaw pytań testowych oraz 

wykaz prawidłowych odpowiedzi, przewodniczący zespołu do przygotowania pytań 

testowych przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości nie później niż 50 dni przed 

wyznaczonym terminem egzaminu wstępnego. Minister Sprawiedliwości zapewnia 

wydrukowanie odpowiedniej liczby egzemplarzy zestawu pytań testowych wraz z kartami 

odpowiedzi oraz ich doręczenie, wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi zgodnym z 

obowiązującym stanem prawnym na dzień egzaminu, poszczególnym komisjom 

kwalifikacyjnym w sposób uwzględniający konieczność ich zabezpieczenia przed 

nieuprawnionym ujawnieniem. 

10. Członkowie zespołu do przygotowania pytań testowych są zobowiązani do przedstawienia 

Ministrowi Sprawiedliwości pisemnego uzasadnienia prawidłowych odpowiedzi 

zgłoszonych przez nich pytań testowych, w przypadku zaistnienia wątpliwości 

dotyczących treści pytań testowych, a w szczególności w toku procedury odwoławczej od 

uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego. 

[11. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych poszczególnym komisjom 

kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730), 

jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.] 

<11. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych poszczególnym 

komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 
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r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …), jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.> 

12. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej 

Rady Radców Prawnych, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb i sposób działania zespołu do przygotowania pytań testowych, 

2)   tryb i sposób ustalania wykazu tytułów aktów prawnych, o którym mowa w ust. 6, 

3)   tryb i sposób zgłaszania propozycji pytań testowych i prawidłowych odpowiedzi, 

przygotowania, przechowywania oraz przekazywania komisjom kwalifikacyjnym zestawu 

pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi i wykazu prawidłowych odpowiedzi na egzamin 

wstępny, 

4)   tryb i sposób zapewnienia zgodności wykazu prawidłowych odpowiedzi z 

obowiązującym stanem prawnym, 

5)   tryb i sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej zespołu do przygotowania 

pytań testowych 

- uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia naboru na 

aplikację, w szczególności konieczność zapewnienia zgodności wykazu tytułów aktów 

prawnych z zakresem przedmiotowym egzaminu wstępnego oraz konieczność 

zabezpieczenia pytań testowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, oraz 

6)   wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu, uwzględniając nakład 

ich pracy i zakres obowiązków oraz liczbę kandydatów. 

13. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób udzielenia 

zamówienia, o którym mowa w ust. 11, zapewniając zachowanie uczciwej konkurencji 

oraz równe traktowanie wykonawców i mając na uwadze konieczność zabezpieczenia 

pytań testowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. 

 

Art. 77a. 

 1. Minister Sprawiedliwości powołuje przed każdym egzaminem adwokackim, w drodze 

zarządzenia, zespół do przygotowania zadań na egzamin adwokacki, zwany dalej 

"zespołem". 

2. W skład zespołu wchodzą: 

1)   czterej adwokaci delegowani przez Naczelną Radę Adwokacką, 

2)   czterej przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości 
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- których wiedza i doświadczenie dają rękojmię prawidłowego przygotowania egzaminu 

adwokackiego. 

3. Pracami zespołu kieruje przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności zastępca, 

powołani przez Ministra Sprawiedliwości spośród osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2. 

4. Obsługę administracyjno-biurową zespołu zapewnia Minister Sprawiedliwości. W ramach 

obsługi administracyjno-biurowej zespołu Minister Sprawiedliwości uzgadnia z 

przewodniczącym zespołu lub jego zastępcą terminarz pracy zespołu oraz zapewnia 

zespołowi miejsce i odpowiednie warunki pracy. 

5. Przewodniczącemu i członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Na każdą z części egzaminu adwokackiego zespół sporządza zadania wraz z opisami 

istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego, 

administracyjnego i zasad wykonywania zawodu. 

9. Okręgowa rada adwokacka może zgłaszać zespołowi, za pośrednictwem przewodniczącego 

zespołu, propozycje zadań wraz z opisami istotnych zagadnień. 

10. Ostateczną treść zadań wraz z opisami istotnych zagadnień ustala zespół większością 

głosów w obecności co najmniej 5 członków zespołu. W razie równej liczby głosów 

rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu. 

[11. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień poszczególnym 

komisjom egzaminacyjnym, o których mowa w art. 78 ust. 1, nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 tej ustawy.] 

<11. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień 

poszczególnym komisjom egzaminacyjnym, o których mowa w art. 78 ust. 1, nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.> 

12. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1)   tryb i sposób działania zespołu, 
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2)   tryb i sposób zgłaszania propozycji zadań wraz z opisami istotnych zagadnień, ich 

przygotowania, przechowywania oraz przekazywania komisjom egzaminacyjnym, o 

których mowa w art. 78 ust. 1, zadań na egzamin adwokacki 

- uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia egzaminu 

adwokackiego, w szczególności konieczność zabezpieczenia zadań przed ich 

nieuprawnionym ujawnieniem; 

3)   wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu, uwzględniając nakład 

ich pracy i zakres obowiązków. 

13. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób udzielenia 

zamówienia, o którym mowa w ust. 11, mając na uwadze konieczność zachowania zasad 

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i zabezpieczenia zadań 

oraz opisów istotnych zagadnień przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193 

oraz z 2019 r. poz. 730 i 1673) 

Art. 36. 

1. Minister Sprawiedliwości powołuje przed każdym egzaminem radcowskim, w drodze 

zarządzenia, zespół do przygotowania zadań na egzamin radcowski, zwany dalej 

"zespołem". 

2. W skład zespołu wchodzą: 

1)   czterej radcowie prawni delegowani przez Krajową Radę Radców Prawnych, 

2)   czterej przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości 

- których wiedza i doświadczenie dają rękojmię prawidłowego przygotowania egzaminu 

radcowskiego. 

3. Pracami zespołu kieruje przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności zastępca, 

powołani przez Ministra Sprawiedliwości spośród osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2. 

4. Obsługę administracyjno-biurową zespołu zapewnia Minister Sprawiedliwości. W ramach 

obsługi administracyjno-biurowej zespołu Minister Sprawiedliwości uzgadnia z 

przewodniczącym zespołu lub jego zastępcą terminarz pracy zespołu oraz zapewnia 

zespołowi miejsce i odpowiednie warunki pracy. 

5. Przewodniczącemu i członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie. 
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6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Na każdą z części egzaminu radcowskiego zespół sporządza zadania wraz z opisami 

istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego, 

administracyjnego i zasad wykonywania zawodu. 

9. Rada okręgowej izby radców prawnych może zgłaszać zespołowi, za pośrednictwem 

przewodniczącego zespołu, propozycje zadań wraz z opisami istotnych zagadnień. 

10. Ostateczną treść zadań wraz z opisami istotnych zagadnień ustala zespół większością 

głosów w obecności co najmniej 5 członków zespołu. W razie równej liczby głosów 

rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu. 

[11. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień poszczególnym 

komisjom egzaminacyjnym, o których mowa w art. 36
1
 ust. 2, nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.] 

<11. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień 

poszczególnym komisjom egzaminacyjnym, o których mowa w art. 361 ust. 2, nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. …), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi 

unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.> 

12. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb i sposób działania zespołu, 

2)   tryb i sposób zgłaszania propozycji zadań wraz z opisami istotnych zagadnień, ich 

przygotowania, przechowywania oraz przekazywania komisjom egzaminacyjnym, o 

których mowa w art. 36
1
 ust. 2, zadań na egzamin radcowski 

- uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia egzaminu 

radcowskiego, w szczególności konieczność zabezpieczenia zadań przed ich 

nieuprawnionym ujawnieniem; 

3)   wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu, uwzględniając nakład 

ich pracy i zakres obowiązków. 

13. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób udzielenia 

zamówienia, o którym mowa w ust. 11, mając na uwadze konieczność zachowania zasad 
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uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i zabezpieczenia zadań 

oraz opisów istotnych zagadnień przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 553 i 730) 

[Art. 23a. 

Podmiot prowadzący działalność archiwalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 

4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53), którego wartość przekracza wyrażoną w 

złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na swojej 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.] 

 

<Art. 23a. 

Podmiot prowadzący działalność archiwalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w 

art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. …), którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, zamieszcza 

ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji 

Publicznej.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 

oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495 i 1716) 

 

Art. 13hb. 

1. 
(23)

 Opłatę elektroniczną pobiera Główny Inspektor Transportu Drogowego. 

1a. 
(24)

 (uchylony). 

1b) 
(25)

 (uchylony). 

1c) 
(26)

 Główny Inspektor Transportu Drogowego w związku z poborem opłaty elektronicznej 

oraz kontrolą prawidłowości jej uiszczenia może zlecić wyłącznie: 

1)   produkcję, dostawę, serwis i wymianę urządzeń, o których mowa w art. 13i ust. 3; 
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2)   produkcję, dostawę, instalację, usuwanie, a także utrzymanie, serwis i wymianę urządzeń, 

o których mowa w art. 13o ust. 1, służących do poboru lub kontroli prawidłowości 

uiszczenia opłaty elektronicznej; 

3)   produkcję, dostawę, utrzymanie, serwis i wymianę pojazdów służących do kontroli 

prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej; 

4)   świadczenie usług telekomunikacyjnych zapewniających wymianę danych pomiędzy 

urządzeniami i elementami elektronicznego systemu poboru opłat, a także innych usług 

towarzyszących, umożliwiających pobór opłaty elektronicznej lub kontrolę prawidłowości 

jej uiszczenia; 

5)   produkcję, dostawę, instalację oraz wdrożenie urządzeń i elementów elektronicznego 

systemu poboru opłat, w tym infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania, a 

także ich serwis i utrzymanie; 

6)   
(27)

 obsługę użytkowników elektronicznego systemu poboru opłaty elektronicznej, w tym 

w zakresie udostępniania urządzeń, o których mowa w art. 13 i ust. 3, oraz wnoszenia 

opłaty elektronicznej; 

7)   
(28)

 usługi doradcze, bankowe, płatnicze i ubezpieczeniowe. 

1d) 
(29)

 (uchylony). 

1e) 
(30)

 (uchylony). 

1f) 
(31)

 W przypadku gdy do zamówienia, o którym mowa w ust. 1c, nie stosuje się przepisów 

[ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych] <ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. ...)> albo ustawy z dnia 

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

mają przepisy ust. 1g-1j. 

1g) 
(32)

 Główny Inspektor Transportu Drogowego, udzielając zamówienia, o którym mowa w 

ust. 1f, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej 

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu. 

1h) 
(33)

 Zamówienie, o którym mowa w ust. 1f, jest udzielane w sposób zapewniający 

przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia 

oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. 

1i) 
(34)

 Główny Inspektor Transportu Drogowego nie udostępnia informacji związanych z 

zamówieniem, o którym mowa w ust. 1c, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637), jeżeli podmiot zainteresowany 
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wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zleceniem, o którym mowa w ust. 1c, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

1j) 
(35)

 Główny Inspektor Transportu Drogowego niezwłocznie podaje do publicznej 

wiadomości, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, 

informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w ust. 1c, podając nazwę (firmę) 

albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zlecono wykonywanie czynności, o których 

mowa w ust. 1c, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia. 

1k. 
(36)

 Świadczenie usług z zakresu projektowania, budowy, rozwoju, wdrożenia lub wsparcia 

urządzeń i elementów systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty 

elektronicznej oraz kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty, może być realizowane 

przez podmiot, o którym mowa w [art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych] <art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych>, zwany dalej "Podmiotem Wyznaczonym". 

1l. 
(37)

 Podmiot Wyznaczony posiada przygotowanie techniczne oraz doświadczenie w 

zakresie projektowania, budowy, rozwoju, wdrażania lub utrzymania technologii 

teleinformatycznych. 

1m. 
(38)

 Usługi, o których mowa w ust. 1k, Podmiot Wyznaczony wykonuje na rzecz Skarbu 

Państwa reprezentowanego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. 

1n. 
(39)

 Minister właściwy do spraw transportu może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć 

Podmiot Wyznaczony oraz określić zakres realizowanych przez niego usług, 

uwzględniając kryteria, o których mowa w ust. 1l, a także mając na względzie interes 

Skarbu Państwa oraz zapewnienie możliwości wykorzystania systemu 

teleinformatycznego stosowanego w elektronicznym systemie poboru opłaty 

elektronicznej do udostępniania danych osobowych w sposób określony w art. 55b ust. 3 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60, 

125 i 690). 

1o. 
(40)

 W przypadku gdy Podmiot Wyznaczony jest nadzorowany albo podlega ministrowi 

innemu niż minister właściwy do spraw transportu, rozporządzenie, o którym mowa w ust. 

1n, wydaje się w porozumieniu z właściwym ministrem. 

1p. 
(41)

 Podmiot Wyznaczony jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części usług, o 

których mowa w ust. 1k. 

1r. 
(42)

 Główny Inspektor Transportu Drogowego zawiera z Podmiotem Wyznaczonym 

umowę, zwaną dalej "umową o świadczenie usług", która określa w szczególności: 
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1)   szczegółowy przedmiot i zakres czynności realizowanych przez Podmiot Wyznaczony, z 

uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 1n; 

2)   harmonogram przygotowania lub wykonania czynności przez Podmiot Wyznaczony; 

3)   termin wykonania czynności; 

4)   obowiązki Podmiotu Wyznaczonego; 

5)   wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia na rzecz Podmiotu Wyznaczonego; 

6)   tryb kontroli wykonania czynności przez Podmiot Wyznaczony; 

7)   skutki nienależytego wykonania i niewykonania umowy. 

1s. 
(43)

 Umowę o świadczenie usług finansuje się ze środków Krajowego Funduszu 

Drogowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 

1t. 
(44)

 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1r pkt 5, obejmuje uzasadnione koszty lub 

rozsądny zysk Podmiotu Wyznaczonego. 

2. Opłata elektroniczna stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego. 

3. 
(45)

 (uchylony). 

Art. 39. 

1. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować 

niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz 

zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się: 

1)   lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

2)   włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów 

niszczących nawierzchnię drogi; 

3)   poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia lub 

w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego; 

4)   samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych i urządzeń 

ostrzegawczo-zabezpieczających; 

5)   umieszczania reklam: 

a)  imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b)  poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych; 

6)   umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące znaki drogowe; 

7)   niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi; 

8)   zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego; 
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9)   odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub 

zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi; 

10)  wypasania zwierząt gospodarskich; 

11)  rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych 

oraz przejeżdżania przez nie z otwartym ogniem; 

12)  usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych. 

1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy 

infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.) oraz urządzeń służących do 

doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, w tym 

punktów ładowania stanowiących część infrastruktury ładowania drogowego transportu 

publicznego, oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności 

związanych z eksploatacją tej infrastruktury i tych urządzeń, jeżeli warunki techniczne i 

wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają. 

2. (uchylony). 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów 

budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem 

właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie 

nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 lub w art. 22 

ust. 2, 2a lub 2c. Jednakże właściwy zarządca drogi: 

1)   może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i 

infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie 

spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań 

wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z 

tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg; 

1a)  odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury 

telekomunikacyjnej, jeżeli w kanale technologicznym istnieją wolne zasoby; 

2)   odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich 

umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub 

zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w 

przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a. 
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3a. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, 

miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed 

rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do: 

1)   uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót 

budowlanych; 

2)   uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu 

budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3; 

3)   uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego 

prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia. 

3aa. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 3, dotyczy lokalizacji w pasie 

drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, w decyzji tej określa się dodatkowo, czy w 

okresie 4 lat od jej wydania planowana jest budowa, przebudowa lub remont odcinka 

drogi, którego dotyczy decyzja, o ile wynika to wprost z uchwały budżetowej jednostki 

samorządu terytorialnego, wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego, programu wieloletniego wydanego na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 

r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) lub planów, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2 

niniejszej ustawy. 

3b. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji, o której mowa w ust. 3, w terminie 

65 dni od dnia złożenia wniosku, a w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne - w terminie 45 dni 

od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia, a w przypadku braku takiego organu - 

organ nadzorujący, wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które 

przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy 

z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

3c. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym 

mowa w ust. 3b. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3b, 

podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

3d. Do terminu, o którym mowa w ust. 3b, nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 
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4. Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 3, należy do ich posiadaczy. 

5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, 

o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel. 

5a. Z zastrzeżeniem art. 32 ust. 3, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga 

przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej w pasie drogowym, koszt 

tego przełożenia ponosi: 

1)   zarządca drogi - w przypadku gdy nie upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji, o której 

mowa w ust. 3, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych 

oraz parametrów technicznych infrastruktury telekomunikacyjnej; 

2)   właściciel infrastruktury telekomunikacyjnej - w przypadku gdy: 

a)  upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, 

b)  na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze telekomunikacyjnej, 

c)  infrastruktura telekomunikacyjna została zlokalizowana w pasie drogowym, mimo że 

zarządca drogi zawarł w decyzji, o której mowa w ust. 3, informację o planowanej w 

okresie 4 lat budowie, przebudowie lub remoncie odcinka drogi, którego dotyczy decyzja. 

6. Zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować 

kanał technologiczny w pasie drogowym: 

1)   dróg krajowych; 

2)   pozostałych dróg publicznych, chyba że w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji, 

o której mowa w ust. 6a, nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału 

technologicznego. 

6a. Najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o 

pozwoleniu na budowę albo dniem zgłoszenia przebudowy dróg, o których mowa w ust. 6 

pkt 2, zarządca drogi zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o zamiarze 

rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania z 

udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE". 

6b. Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału 

technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa 

w ust. 7, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału 

technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom. 
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6c. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarządcy drogi w drodze decyzji, 

zwalnia zarządcę z obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli w pobliżu pasa 

drogowego istnieje już kanał technologiczny lub linia światłowodowa, posiadające wolne 

zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług 

szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologicznego byłoby 

ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemożliwe. W odniesieniu do dróg, o 

których mowa w ust. 6 pkt 2, zwolnienie następuje przed ogłoszeniem, o którym mowa w 

ust. 6a. 

6d. Niezwłocznie po wybudowaniu kanału technologicznego, a jeszcze przed jego 

udostępnieniem innym podmiotom, zarządca drogi przekazuje Prezesowi UKE informację 

o przebiegu nowo zlokalizowanego kanału technologicznego. 

6e. Zarządca drogi, na wniosek Prezesa UKE lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, 

udziela informacji o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym na 

obszarze jego właściwości. 

7. Zarządca drogi udostępnia kanał technologiczny na pisemny wniosek podmiotu, który 

zgłosił zainteresowanie jego udostępnieniem, w drodze decyzji, w której określa warunki 

udostępnienia tego kanału. 

7a. W przypadku gdy funkcję zarządcy autostrady płatnej pełni spółka, o której mowa w art. 

19 ust. 3, albo funkcję zarządcy drogi pełni drogowa spółka specjalnego przeznaczenia, o 

której mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego 

przeznaczenia, kanały technologiczne udostępnia się za opłatą, w drodze umowy 

dzierżawy lub najmu. Przepisy ust. 7h i 7i stosuje się odpowiednio. 

7aa. W przypadku niezawarcia umowy, o której mowa w ust. 7a, w terminie 30 dni od dnia 

złożenia wniosku o udostępnienie kanału technologicznego każda ze stron może zwrócić 

się do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie udostępnienia tego kanału. 

Przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r. poz. 1118) stosuje się 

odpowiednio. 

7ab. Decyzja w sprawie udostępnienia kanału technologicznego określa w szczególności: 

1)   imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy; 

2)   lokalizację kanału technologicznego; 

3)   zakres udostępnienia kanału technologicznego; 

4)   planowany okres udostępnienia kanału technologicznego; 
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5)   wysokość opłaty za udostępnienie kanału technologicznego oraz sposób jej uiszczania. 

7ac. Zarządca drogi odmawia, w drodze decyzji, udostępnienia kanału technologicznego w 

przypadku braku wolnych zasobów w tym kanale. 

7ad. 
(60)

 Do decyzji, o której mowa w ust. 7, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem 

przepisów o milczącym załatwieniu sprawy. 

7b. (uchylony). 

7c. (uchylony). 

7d. (uchylony). 

7e. (uchylony). 

7f. Przepisu art. 40 ust. 3 nie stosuje się do linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

oraz innych urządzeń umieszczanych w kanale technologicznym. 

7g. Za udostępnienie kanału technologicznego lub jego części pobiera się opłatę. 

7h. Opłatę za udostępnienie kanału technologicznego ustala się jako iloczyn liczby metrów 

bieżących udostępnionego kanału technologicznego i stawki opłaty za udostępnienie 1 mb 

kanału technologicznego, pobieranej za każdy rok jego udostępnienia, przy czym za 

udostępnienie kanału technologicznego na okres krótszy niż rok opłata obliczana jest 

proporcjonalnie do liczby dni udostępnienia kanału technologicznego. 

7i. Stawki opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego za każdy rok jego 

udostępniania nie mogą przekroczyć: 

1)   7,00 zł - w przypadku rury osłonowej; 

2)   5,50 zł - w przypadku rury światłowodowej; 

3)   1,00 zł - w przypadku mikrorury wchodzącej w skład wiązki mikrorur. 

7j. Opłatę za udostępnienie kanału technologicznego, za pierwszy rok jego udostępniania, 

uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o udostępnieniu kanału 

technologicznego stała się ostateczna, a za lata następne - w terminie do dnia 15 stycznia 

każdego roku, z góry za dany rok. 

7k. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o udostępnienie kanału 

technologicznego, rodzaje dokumentów dołączanych do tego wniosku, wysokość stawek 

opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego oraz sposób obliczania opłaty za 

częściowe udostępnienie kanału technologicznego, biorąc pod uwagę poziom 

uzasadnionych kosztów budowy i eksploatacji kanału technologicznego, jego wypełnienie 
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kablem lub kanalizacją kablową oraz potrzeby rozwoju telekomunikacji, w szczególności 

w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

8. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i utrzymywaniem kanałów 

technologicznych, o których mowa w ust. 6, zarządca drogi może powierzyć, w drodze 

umowy, podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, z zachowaniem przepisów [o 

zamówieniach publicznych] < ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych > lub w trybie określonym w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o 

umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia   6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.) 

 

Art. 62a. 

Policjant jest obowiązany poinformować przełożonego właściwego w sprawach osobowych o 

podjęciu przez małżonka lub osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie 

domowym zatrudnienia lub innych czynności zarobkowych w podmiotach świadczących 

usługi detektywistyczne lub ochrony osób i mienia oraz o objęciu w nich akcji lub udziałów, a 

także o fakcie bycia wykonawcą w rozumieniu [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)] <ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)> na rzecz 

organów i jednostek nadzorowanych i podległych ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o tym zdarzeniu. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  2 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, 

z późn. zm.) 

Art. 91b. 

Funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej są obowiązani poinformować 

przełożonego właściwego w sprawach osobowych o podjęciu przez małżonka lub osoby 

pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym zatrudnienia lub innych czynności 

zarobkowych w podmiotach świadczących usługi detektywistyczne lub usługi w zakresie 
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ochrony osób i mienia, objęciu w nich akcji lub udziałów lub podjęciu działalności 

gospodarczej w tym zakresie, a także o fakcie bycia wykonawcą w rozumieniu przepisów 

[ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>. na rzecz organów i jednostek organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w 

terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o wystąpieniu takiej sytuacji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia   24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. 

poz. 752) 

Art. 20
4
. 

1. Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 

legitymujący się kartą kombatanta kierujący pojazdem samochodowym oznaczonym tą 

kartą może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu 

lub postoju, na zasadach określonych dla osoby niepełnosprawnej legitymującej się kartą 

parkingową kierującej pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, o której mowa w 

art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53, 60 i 730). 

2. Kartę kombatanta wydaje członkowi Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, na jego pisemny wniosek. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w przypadku nieposiadania numem PESEL - serię i numer dowodu 

osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

4)   adres zamieszkania lub adres do korespondencji. 

4. Kartę kombatanta wydaje się członkowi Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej bezterminowo. Za wydanie karty nie pobiera się opłaty. 

5. Karta kombatanta traci ważność: 
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1)   w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę, której wydano kartę; 

2)   w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał; 

3)   w razie śmierci osoby, której wydano kartę. 

6. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dokonuje, z zachowaniem 

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

2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)] <ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>, wyboru producenta blankietów 

kart kombatanta. 

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór oraz tryb wydawania kart kombatanta członkom Korpusu Weteranów Walk o 

Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając w szczególności konieczność 

zapewnienia jednolitej procedury wydawania kart kombatanta oraz technicznego 

zabezpieczenia karty w sposób gwarantujący jej autentyczność; 

2)   zasady nadawania numerów wydawanym kartom kombatanta, uwzględniając w 

szczególności konieczność stworzenia sprawnego systemu wydawania, ewidencjonowania 

i kontroli prawidłowości wykorzystywania kart; 

3)   tryb postępowania w sprawie zwrotu karty kombatanta, mając na względzie zapewnienie 

jednolitej procedury zwrotu kart; 

4)   wzór wniosku o wydanie karty kombatanta, mając na uwadze zapewnienie jednolitej 

formy składanych wniosków. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia   14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540, 730, 

1495 i 1655) 

Art. 71c. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości powołuje każdego roku, w drodze zarządzenia, zespół do 

przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów, zwany dalej 

"zespołem do przygotowania pytań testowych". 

§ 2. W skład zespołu do przygotowania pytań testowych wchodzi 5 osób, w tym 3 

przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz 2 przedstawicieli delegowanych przez 

Krajową Radę Notarialną. 
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§ 3. Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych, wyznaczony przez Ministra 

Sprawiedliwości spośród jego przedstawicieli, kieruje pracami zespołu do przygotowania 

pytań testowych. 

§ 4. Obsługę administracyjno-biurową zespołu do przygotowania pytań testowych zapewnia 

Minister Sprawiedliwości. 

§ 5. Przewodniczącemu i członkom zespołu do przygotowania pytań testowych przysługuje 

wynagrodzenie. 

§ 6. Nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu wstępnego, przewodniczący zespołu do 

przygotowania pytań testowych, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w 

ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1330 i 1669), zwanym dalej "Biuletynem Informacji Publicznej", ustalony przez 

zespół do przygotowania pytań testowych i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości, 

wykaz tytułów aktów prawnych, według stanu prawnego obowiązującego w dniu 

ogłoszenia, z których wybrane stanowią podstawę opracowania pytań testowych na 

egzamin wstępny. 

§ 7. Zespół do przygotowania pytań testowych sporządza zestaw 150 pytań w formie testu 

jednokrotnego wyboru na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych 

wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi w sposób uwzględniający konieczność ich 

zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem. Zespół do przygotowania pytań 

testowych zapewnia zgodność wykazu prawidłowych odpowiedzi z obowiązującym 

stanem prawnym. 

§ 8. Każda rada izby notarialnej może zgłosić zespołowi do przygotowania pytań testowych, 

za pośrednictwem przewodniczącego zespołu do przygotowania pytań testowych, 

propozycję pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi. 

§ 9. Sporządzony przez zespół do przygotowania pytań testowych zestaw pytań testowych 

oraz wykaz prawidłowych odpowiedzi, przewodniczący zespołu do przygotowania pytań 

testowych przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości nie później niż 50 dni przed 

wyznaczonym terminem egzaminu wstępnego. Minister Sprawiedliwości zapewnia 

wydrukowanie odpowiedniej liczby egzemplarzy zestawu pytań testowych wraz z kartami 

odpowiedzi oraz ich doręczenie, wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi zgodnym z 

obowiązującym stanem prawnym na dzień egzaminu, poszczególnym komisjom 
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kwalifikacyjnym w sposób uwzględniający konieczność ich zabezpieczenia przed 

nieuprawnionym ujawnieniem. 

§ 10. Członkowie zespołu do przygotowania pytań testowych są zobowiązani do 

przedstawienia pisemnego uzasadnienia prawidłowych odpowiedzi zgłoszonych przez 

nich pytań testowych, w przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących treści pytań 

testowych, a w szczególności w toku procedury odwoławczej od uchwały ustalającej 

wynik egzaminu wstępnego kandydata. 

[§ 11. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych poszczególnym komisjom 

kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53), jeżeli 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.] 

<§ 11. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych poszczególnym 

komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …), jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.> 

§ 12. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1)   tryb i sposób działania zespołu do przygotowania pytań testowych, 

2)   tryb i sposób ustalania wykazu tytułów aktów prawnych, o którym mowa w § 6, 

3)   tryb i sposób zgłaszania propozycji pytań testowych i prawidłowych odpowiedzi, 

przygotowania, przechowywania oraz przekazywania komisjom kwalifikacyjnym zestawu 

pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi i wykazu prawidłowych odpowiedzi na egzamin 

wstępny, 

4)   tryb i sposób zapewnienia zgodności wykazu prawidłowych odpowiedzi z 

obowiązującym stanem prawnym, 

5)   tryb i sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej zespołu do przygotowania 

pytań testowych 

- uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia naboru na 

aplikację, w szczególności konieczność zapewnienia zgodności wykazu tytułów aktów 

prawnych z zakresem przedmiotowym egzaminu wstępnego oraz konieczność 

zabezpieczenia pytań testowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, oraz 
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6)   wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu, uwzględniając nakład 

ich pracy i zakres obowiązków oraz liczbę kandydatów. 

§ 13. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób udzielenia 

zamówienia, o którym mowa w § 11, zapewniając zachowanie uczciwej konkurencji oraz 

równe traktowanie wykonawców i mając na uwadze konieczność zabezpieczenia pytań 

testowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. 

 

Art. 74. 

§ 1. Egzamin notarialny przeprowadzają komisje, o których mowa w art. 71b § 1 lub § 2. 

Przepisy art. 71h stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Do egzaminu notarialnego może przystąpić osoba, która ukończyła aplikację notarialną, o 

której mowa w art. 11 pkt 4, i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu, oraz osoba, o której 

mowa w art. 12 § 2-2b. 

§ 3. Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby 

przystępującej do egzaminu notarialnego, zwanej dalej "zdającym", do samodzielnego i 

należytego wykonywania zawodu notariusza. 

§ 4. Egzamin notarialny składa się z trzech części pisemnych. 

§ 5. Egzamin notarialny przeprowadza się raz w roku w terminie wyznaczonym przez 

Ministra Sprawiedliwości. 

§ 6. W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu przez 

komisję w terminie, o którym mowa w § 5, Minister Sprawiedliwości wyznacza 

dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu przez tę komisję, o którym przewodniczący 

komisji zawiadamia zdających listem poleconym za poświadczeniem odbioru oraz 

obwieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie wyznaczonej rady izby notarialnej. Przepisy § 

11 i § 14-17 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem terminu, o którym mowa w § 16. 

§ 7. Minister Sprawiedliwości powołuje przed każdym egzaminem notarialnym, w drodze 

zarządzenia, zespół do przygotowania zadań na egzamin notarialny, zwany dalej 

"zespołem". 

§ 8. W skład zespołu wchodzi 7 osób, w tym 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz 

3 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną - spośród osób, których 

wiedza i doświadczenie dają rękojmię prawidłowego przygotowania egzaminu 

notarialnego. 
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§ 9. Pracami zespołu kieruje przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności zastępca, 

powołani przez Ministra Sprawiedliwości spośród jego przedstawicieli. 

§ 10. Obsługę administracyjno-biurową zespołu zapewnia Minister Sprawiedliwości. W 

ramach obsługi administracyjno-biurowej zespołu Minister Sprawiedliwości uzgadnia z 

przewodniczącym zespołu lub jego zastępcą terminarz pracy zespołu oraz zapewnia 

zespołowi miejsce i odpowiednie warunki pracy. 

§ 11. Przewodniczącemu i członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie. 

§ 12. (uchylony). 

§ 13. (uchylony). 

§ 14. Na każdą z części egzaminu notarialnego zespół sporządza zadania wraz z opisami 

istotnych zagadnień. 

§ 15. Ostateczną treść zadań wraz z opisami istotnych zagadnień ustala zespół większością 

głosów w obecności co najmniej pięciu członków zespołu. W razie równej liczby głosów 

rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu. 

§ 16. Ustalone przez zespół zadania wraz z opisami istotnych zagadnień przewodniczący 

zespołu przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości nie później niż 50 dni przed 

wyznaczonym terminem egzaminu notarialnego. Minister Sprawiedliwości zapewnia 

wydrukowanie odpowiedniej liczby egzemplarzy zadań i opisów istotnych zagadnień oraz 

ich doręczenie poszczególnym komisjom, w sposób uwzględniający konieczność 

zabezpieczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień przed ich nieuprawnionym 

ujawnieniem. 

[§ 17. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień 

poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.] 

<§ 17. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień 

poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.> 

§ 18. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1)   tryb i sposób działania zespołu, 
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2)   tryb i sposób zgłaszania propozycji zadań wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin 

notarialny oraz ich przygotowania, przechowywania i przekazywania komisjom 

kwalifikacyjnym zadań na egzamin notarialny 

- uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia egzaminu 

notarialnego oraz konieczność zabezpieczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień 

przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, oraz 

3)   wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu, uwzględniając nakład 

ich pracy i zakres obowiązków. 

§ 19. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób udzielenia 

zamówienia, o którym mowa w § 17, mając na uwadze konieczność zachowania zasad 

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i zabezpieczenia zadań 

wraz z opisami istotnych zagadnień przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia     26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) 

Art. 23z. 

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do 

transakcji kontrolowanych: 

1)   zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy 

z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki: 

a)  nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b, 

b)  nie poniósł straty podatkowej; 

2)   objętych decyzją w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji 

podatkowej, w okresie, którego dotyczy ta decyzja; 

3)   których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania 

przychodu, z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz 

transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych; 

4)   w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub 

jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami; 
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5)   w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

[ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)]  <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>; 

6)   realizowanych między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w 

art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), a jej członkami, 

dotyczących odpłatnego zbycia: 

a)  na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w 

gospodarstwach członków takiej grupy, 

b)  przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych 

przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz 

świadczenia usług związanych z tą produkcją; 

7)   realizowanych między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną 

organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z dnia 19 

grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 

2019 r. poz. 935), a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia: 

a)  na rzecz takiej grupy lub organizacji produktów lub grup produktów wyprodukowanych w 

gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji, 

b)  przez taką grupę lub organizację na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez 

członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz 

świadczenia usług związanych z tą produkcją; 

8)   polegających na przypisaniu dochodu do zagranicznego zakładu położonego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, 

jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska, przewidują, że dochody te mogą być opodatkowane tylko w państwie innym niż 

Rzeczpospolita Polska. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1499, 1635 i 1726) 
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Art. 57b. 

1. Strażak jest obowiązany poinformować przełożonego uprawnionego do mianowania lub 

powołania w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o następujących zdarzeniach: 

1)   podjęciu przez małżonka strażaka, jego wstępnych, zstępnych pierwszego stopnia lub 

rodzeństwo pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym zatrudnienia lub 

innych czynności zarobkowych u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej polegającą na dostarczaniu wyrobów, których 

wykaz ustalają przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej lub świadczeniu usług podlegających 

sprawdzeniu w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych, o których mowa w art. 23; 

2)   o posiadaniu przez osoby, o których mowa w pkt 1, w spółkach prawa handlowego 

prowadzących działalność w zakresie wskazanym w pkt 1 więcej niż 10% akcji lub 

udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych 

spółek; 

3)   o fakcie bycia przez osoby, o których mowa w pkt 1, wykonawcami w rozumieniu 

[ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)]  <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)> na rzecz organów i jednostek podległych lub 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej prowadzi zbiór informacji, o których 

mowa w ust. 1. 

3. Zbiór informacji, o których mowa w ust. 1, zawiera dane: imię i nazwisko strażaka, jego 

stanowisko służbowe, miejsce pełnienia służby, imię i nazwisko osób, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1, nazwę i siedzibę przedsiębiorcy dostarczającego wyroby lub świadczącego 

usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz dane dotyczące faktu bycia przez te 

osoby wykonawcą w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 
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U S T A W A   z dnia  28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i 2161 oraz z 

2019 r. poz. 83 i 125) 

Art. 7. 

1. Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu lub 

uproszczonego planu urządzenia lasu, z uwzględnieniem w szczególności następujących 

celów: 

1)   zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki 

życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą; 

2)   ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne 

fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na: 

a)  zachowanie różnorodności przyrodniczej, 

b)  zachowanie leśnych zasobów genetycznych, 

c)  walory krajobrazowe, 

d)  potrzeby nauki; 

3)   ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz 

o specjalnym znaczeniu społecznym; 

4)   ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na 

obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych; 

5)   produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów 

ubocznego użytkowania lasu. 

2. Gospodarka leśna w lasach stanowiących rezerwaty przyrody oraz wchodzących w skład 

parków narodowych uwzględnia zasady określone w przepisach o ochronie przyrody. 

3. Gospodarka leśna w lasach wpisanych do rejestru zabytków i w lasach, na terenie których 

znajdują się zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, prowadzona jest w 

uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, z uwzględnieniem przepisów o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

4. Udzielanie zamówień publicznych na usługi z zakresu leśnictwa, o których mowa w [art. 

4d ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986)] <art. 11 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)> odbywa się w sposób gwarantujący 

zachowanie uczciwej konkurencji oraz przestrzeganie zasad przejrzystości i równego 

traktowania. 
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5. Podmiot prowadzący gospodarkę leśną, udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 4, 

zamieszcza informację o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej. 

6. Podmiot prowadzący gospodarkę leśną zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, o 

którym mowa w ust. 4, podając nazwę albo imię i nazwisko wykonawcy, z którym zawarł 

umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115, 730 i 1696) 

 

Art. 15a. 

1. Organizator może powierzyć zarządzanie instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej. 

Do wyboru zarządcy 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. 1560, 1603, 

1669 i 1693)] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. …)>. 

2. Powierzenie zarządzania następuje na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury 

zawartej między organizatorem a zarządcą na czas określony, nie krótszy niż trzy lata. 

3. Umowa o zarządzaniu instytucją kultury określa: 

1)   warunki wynagradzania zarządcy, uwzględniające zasadę równowagi świadczeń; 

2)   sposób podziału zysku; 

3)   kryteria oceny pracy zarządcy; 

4)   tryb przeprowadzania kontroli; 

5)   kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; 

6)   przesłanki i tryb rozwiązywania umowy przed upływem terminu, na który została 

zawarta. 

4. W przypadku gdy zarządcą jest osoba prawna, umowa powinna przewidywać, kto w jej 

imieniu będzie wykonywał czynności zarządu. 
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Art. 29a. 

Nie ujawnia się: 

1)   wysokości wynagrodzenia podmiotu świadczącego usługi lub realizującego dostawy z 

zakresu działalności artystycznej lub twórczej, 

2)   danych osobowych podmiotu świadczącego usługi lub realizującego dostawy z zakresu 

działalności kulturalnej, związanych z posiadanymi prawami wyłącznymi 

- jeżeli do tych usług lub dostaw nie stosuje się przepisów [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych]  <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych>, a podmiot ten zastrzegł, że powyższe informacje nie mogą być 

udostępniane. 

[Art. 37a. 

 Podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 

4d ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, którego 

wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zamieszcza 

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej.] 

<Art. 37a. 

Podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w 

art. 11 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, zamieszcza ogłoszenie 

o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej.> 

 

 

 

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, z późn. zm.) 

Art. 11n. 

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do 

transakcji kontrolowanych: 

1)   zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy 

z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki: 
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a)  nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6, 

b)  nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a, 

c)  nie poniósł straty podatkowej; 

2)   objętych decyzją w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji 

podatkowej, w okresie, którego dotyczy ta decyzja; 

3)   których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania 

przychodu, z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz 

transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych; 

4)   między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową; 

5)   w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub 

jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami; 

6)   w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

[ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>; 

7)   realizowanych między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w 

art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), a jej członkami, 

dotyczących odpłatnego zbycia: 

a)  na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w 

gospodarstwach członków takiej grupy, 

b)  przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych 

przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz 

świadczenia usług związanych z tą produkcją; 

8)   realizowanych między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną 

organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z dnia 19 

grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1131 i 1633), a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia: 

a)  na rzecz takiej grupy lub organizacji produktów lub grup produktów wyprodukowanych w 

gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji, 
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b)  przez taką grupę lub organizację na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez 

członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz 

świadczenia usług związanych z tą produkcją; 

9)   polegających na przypisaniu dochodu do zagranicznego zakładu położonego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, 

jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska, przewidują, że dochody te mogą być opodatkowane tylko w państwie innym niż 

Rzeczpospolita Polska. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 482) 

Art. 8a. 

[1. Zarządzający będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 

2019 r. poz. 53), udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 tej ustawy, 

którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, 

zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej.] 

<1. Zarządzający będący podmiotem, o którym mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …), udzielając 

zamówienia, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 9 tej ustawy, którego wartość jest 

równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym 

zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.> 

2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, jest udzielane w sposób zapewniający zachowanie 

przejrzystości i równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem 

zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego 

udzielenie. 

3. Zarządzający nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, o którym mowa w ust. 

1, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637), jeżeli 
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podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem 

umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

4. Zarządzający zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, 

podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie 

zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia   27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1123) 

 

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 2017 r. poz. 2093 oraz z 2018 r. poz. 12 i 1693). 

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 oraz z 2018 r. poz. 1669 i 

1693) albo 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. 1560, 1603, 1669 i 1693)] <ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)> . 

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. 1693). 

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. 
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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. 

Art. 37gb. 
(5)

 

1. Główny Inspektor Transportu Drogowego może powierzyć, w drodze porozumienia, 

wykonywanie w jego imieniu niektórych czynności związanych z poborem opłaty za 

przejazd autostradą, w tym przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemu 

poboru tej opłaty: 

1)   organom administracji rządowej; 

2)   Bankowi Gospodarstwa Krajowego; 

3)   instytutom badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201); 

4)   instytucjom gospodarki budżetowej; 

5)   innym podmiotom, o których mowa w [art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych] < art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych> (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), którym wyłączne 

prawo do wykonywania tych czynności przyznano w drodze ustawy lub innego aktu 

normatywnego, który podlega publikacji. 

2. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, reguluje się w szczególności wzajemne 

rozliczenia finansowe. 

3. Główny Inspektor Transportu Drogowego w związku z poborem opłat za przejazd 

autostradą może zlecić podmiotom innym niż wskazane w ust. 1 wyłącznie: 

1)   produkcję, dostawę, serwis i wymianę urządzeń, o których mowa w art. 13i ust. 3 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

2)   produkcję, dostawę, instalację, usuwanie, a także utrzymanie, serwis i wymianę urządzeń, 

o których mowa w art. 13o ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

służących do poboru opłaty za przejazd autostradą; 

3)   świadczenie usług telekomunikacyjnych zapewniających wymianę danych pomiędzy 

urządzeniami i elementami systemu poboru opłat za przejazd autostradą, a także innych 

usług towarzyszących, umożliwiających pobór opłaty za przejazd autostradą; 

4)   produkcję, dostawę, instalację oraz wdrożenie urządzeń i elementów składowych systemu 

poboru opłat za przejazd autostradą, a także ich serwis i utrzymanie; 

5)   obsługę użytkowników autostrady w zakresie wnoszenia opłat za przejazd autostradą. 
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4. W przypadku gdy pobór opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 1a pkt 

1, odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego poboru opłat, o którym mowa 

w art. 13i ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, obsługę 

użytkowników autostrady płatnej, w tym w zakresie udostępniania urządzeń, o których 

mowa w art. 13i ust. 3, oraz wnoszenia opłaty za przejazd autostradą, Główny Inspektor 

Transportu Drogowego może zlecić w szczególności: 

1)   przedsiębiorcom prowadzącym stacje benzynowe; 

2)   organizacjom zrzeszającym przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym; 

3)   operatorom pocztowym, o których mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). 

5. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 4, odbywa się na zasadach określonych w 

porozumieniu, które określa w szczególności sposób zabezpieczenia środków z tytułu 

wnoszonej opłaty za przejazd autostradą. 

6. W przypadku gdy do zamówienia, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie stosuje się przepisów 

[ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych] <ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych> albo ustawy z dnia 21 października 

2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, zastosowanie mają przepisy 

ust. 7-10. 

7. Główny Inspektor Transportu Drogowego, udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 

6, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej 

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu. 

8. Zamówienie, o którym mowa w ust. 6, jest udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, 

równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z 

uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. 

9. Główny Inspektor Transportu Drogowego nie udostępnia informacji związanych z 

zamówieniem, o którym mowa w ust. 6, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli podmiot zainteresowany 

wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zleceniem, o którym mowa w ust. 3, albo 

zawarciem porozumienia, o którym mowa w ust. 5, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane. 

10. Główny Inspektor Transportu Drogowego niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości, 

w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, informację o 
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udzieleniu zamówienia, o którym mowa w ust. 6, podając nazwę (firmę) albo imię i 

nazwisko podmiotu, któremu zlecono wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 3, 

lub z którym zawarto porozumienie, o którym mowa w ust. 5, albo informację o 

nieudzieleniu tego zamówienia. 

 

Art. 39b. 

1. Środki Funduszu pochodzą z: 

1)   opłaty paliwowej, w wysokości określonej w art. 37i; 

2)   odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo 

wolnych środków Funduszu w bankach; 

3)    (uchylony); 

4)    (uchylony); 

5)   
(14)

 środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez Głównego 

Inspektora Transportu Drogowego; 

5a)  środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez drogową 

spółkę specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z 

dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, nie stanowi 

inaczej; 

5b)  środków pochodzących z opłat za przejazd autostradą, pobieranych przez spółkę, jeżeli 

umowa, o której mowa w art. 37b ust. 4, tak stanowi; 

5c)  środków pochodzących z opłat elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych; 

5d)  
(15)

 środków pochodzących z opłat, o których mowa w art. 16x ust. 6 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych, pobieranych przez Głównego Inspektora Transportu 

Drogowego; 

5e)   odsetek, o których mowa w art. 16j ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, w przypadku gdy opłaty, od których nalicza się odsetki, stanowią przychód 

Funduszu; 

5f)   środków z tytułu zajęcia pasa drogowego, pochodzących z umów i decyzji, o których 

mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i 

realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496); 
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6)   płatności dokonywanych przez spółki, zgodnie z warunkami umowy o budowę i 

eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, w tym przewidzianych na rzecz 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 

7)   wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu 

odpłatnego udostępniania nieruchomości nabytych na cele budowy dróg; 

8)   środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; 

9)   wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

tytułu: 

[a)  opłat za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, o których mowa w art. 42 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,] 

[b)  zatrzymania wadium wraz z odsetkami, w przypadku o którym mowa w art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

c)  zatrzymania wraz z odsetkami zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 

mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,] 

<b) zatrzymania wadium wraz z odsetkami, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 

6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,  

c) zatrzymania wraz z odsetkami zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

którym mowa w art. 449 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych,> 

d)  kar umownych; 

10)  środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego; 

11)  wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego; 

11a)   inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o 

których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355); 

11b)  innych wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym oraz wpływów z opłat określonych w ustawie z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym, z zastrzeżeniem ust. 3; 

11c)  dotacji z budżetu państwa; 

11d)  pożyczek z budżetu państwa; 
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11e)  wpływów z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za naruszenia 

przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, o których 

mowa w art. 20d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

12)  darowizn i zapisów; 

13)  wpływów z innych środków publicznych; 

14)  wpływów z innych tytułów. 

2. Wpływy z grzywien, opłat i kar, o których mowa w ust. 1 pkt 11b i 11e, Bank 

Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w ramach środków finansowych gromadzonych na 

Funduszu. 

3. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych, mogą stanowić przychód drogowej spółki specjalnego 

przeznaczenia na mocy umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 

2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa tak stanowi. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia   21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2216 oraz z 2019 r. 

poz. 15 i 125) 

Art. 11zd. 

Inspektor Biura i ekspert Biura są obowiązani poinformować Inspektora Nadzoru 

Wewnętrznego o podjęciu przez małżonka lub osoby pozostające z nim we wspólnym 

gospodarstwie domowym zatrudnienia lub innych czynności zarobkowych w podmiotach 

świadczących usługi detektywistyczne lub ochrony osób i mienia oraz o objęciu w nich 

akcji lub udziałów, a także o fakcie bycia wykonawcą w rozumieniu [ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)] <ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>  na rzecz 

organów i jednostek organizacyjnych nadzorowanych i podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o 

tym zdarzeniu 
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U S T A W A   z dnia   13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730, 1403 i 1579) 

 

Art. 6c. 

1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

2. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o 

odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

2a. W przypadku gdy rada gminy w drodze uchwały, o której mowa w ust. 2, postanowi o 

odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany 

zorganizować przetarg w trybie [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)] < ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>  na odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli tych nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie takich 

odpadów. 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, może dotyczyć wszystkich właścicieli nieruchomości lub 

właścicieli określonych nieruchomości, w szczególności nieruchomości na których jest 

prowadzony określony rodzaj działalności. 

4. Jeżeli jest to podyktowane koniecznością ochrony informacji niejawnych, uchwała, o której 

mowa w ust. 2, nie dotyczy jednostek organizacyjnych posiadających nieruchomości 

stanowiące teren zamknięty w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej. Przepis art. 6 

ust. 1b zdanie drugie stosuje się. 

 

 

Art. 6d. 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 

6c, albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. 

2. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych rada gminy 
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liczącej ponad 10 000 mieszkańców może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa 

miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę 

mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi 

przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości. 

3. W przypadku gdy gmina jest podzielona na sektory, postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się odrębnie dla każdego z 

wyznaczonych sektorów. 

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku sporządzania [specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia określa w niej] <dokumentów zamówienia określa w nich > w 

szczególności: 

1)   wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

odpadów zielonych do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; 

2)   rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości; 

3)   standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska; 

4)   obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem; 

5)   instalacje, w szczególności regionalne instalacje do przetwarzania odpadów 

komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady - w przypadku przetargu na 

odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości lub zobowiązuje do wskazania takich 

instalacji w ofercie - w przypadku przetargu na odbieranie i zagospodarowywanie tych 

odpadów; w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych 

niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady; 

6)   szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości. 

 

 

U S T A W A   z dnia  20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

712) 

Art. 3. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie zadań 

z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom 
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organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej z uwzględnieniem przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) 

na zasadach ogólnych albo w trybie przepisów: 

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

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

[2)   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53) ]; 

<2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …);> 

3)   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37); 

4)   ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2016 i 2435); 

5)   ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 

(Dz. U. poz. 1920 oraz z 2018 r. poz. 1669 i 1693). 

2. Jeżeli do prowadzenia danego rodzaju działalności na podstawie innych ustaw jest 

wymagane uzyskanie zezwolenia, jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć 

wykonywanie zadań wyłącznie podmiotowi posiadającemu wymagane zezwolenie. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 

676, 679 i 1694) 

Art. 43g. 

§ 1. Dozór elektroniczny wykonywany jest przez: 

1)   podmiot prowadzący centralę monitorowania - w zakresie czynności związanych z 

obsługą tej centrali; 

2)   podmiot dozorujący - w zakresie pozostałych czynności. 

§ 2. Podmiotem prowadzącym centralę monitorowania jest podmiot dozorujący lub jednostka 

organizacyjna podległa Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 3. Podmiotem dozorującym może być przedsiębiorca, instytucja państwowa, podmiot 

zagraniczny będący przedsiębiorcą w rozumieniu prawa kraju rejestracji i spełniający 



- 44 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

warunki do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej albo 

jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego 

nadzorowana. 

§ 4. Minister Sprawiedliwości dokonuje wyboru podmiotu dozorującego, o którym mowa w § 

3, w trybie określonym w [ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)] < ustawie z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)> i powierza mu 

wykonywanie czynności, o których mowa w § 1 pkt 1 lub 2, chyba że powierzenie 

czynności, o których mowa w § 1 pkt 2, dotyczy jednostki organizacyjnej podległej 

Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia     20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1990, z późn. zm.) 

Art. 8. 

1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem 

samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków 

drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami o 

których mowa w art. 7 ust. 2. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do: 

1)   kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą 

parkingową; 

2)   kierującego pojazdem należącym do placówki, o której mowa w ust. 3a pkt 3, 

przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania 

się, pozostającą pod opieką takiej placówki. 

3. Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd 

nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób 

eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i 

daty ważności. 

3a. Kartę parkingową wydaje się: 



- 45 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)  osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania 

się; 

2)  osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone 

możliwości samodzielnego poruszania się; 

3)  placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych 

mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. 

4. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, wydaje, za opłatą i po 

uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw 

orzekania o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), na podstawie wydanego 

przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: 

1)  orzeczenia o niepełnosprawności, 

2)  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

3)  orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień 

-      wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

5. Kartę parkingową placówce, o której mowa w ust. 3a pkt 3, wydaje za opłatą i po 

uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw 

orzekania o niepełnosprawności, na podstawie dokumentów przedstawionych przez 

wnioskodawcę, przy czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób 

niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę. 

5a. (uchylony). 

5b. (uchylony). 

5c. Kartę parkingową wydaje się osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, na okres ważności 

orzeczenia, o którym mowa w ust. 4, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce, o 

której mowa w ust. 3a pkt 3 na okres 3 lat. 

5d. W przypadku zaprzestania wykorzystywania pojazdu do przewozu osób 

niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego 

poruszania się, podmiot zarządzający placówką, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 jest 

zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi, który ją wydał. 

5e. Karta parkingowa traci ważność: 
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1)  po upływie terminu ważności karty; 

2)  w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę; 

3)  w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał; 

4)  w razie likwidacji placówki, której wydano kartę; 

5)  w razie śmierci osoby, której wydano kartę. 

5f. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonuje, z zachowaniem 

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

2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693)] < ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>, wyboru 

producenta blankietów kart parkingowych. 

6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do kierujących pojazdami zaopatrzonymi 

w kartę parkingową wydaną za granicą. 

6a. Opłata za wydanie karty parkingowej nie może przekroczyć 1% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego 

do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

6b. Opłata za wydanie karty parkingowej stanowi dochód budżetu państwa. 

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1)  wzór oraz tryb wydawania kart parkingowych osobom, o których mowa w ust. 3a pkt 1 i 2 

oraz placówkom, o których mowa w ust. 3a pkt 3, uwzględniając w szczególności 

zapewnienie jednolitej procedury wydawania kart parkingowych oraz konieczność 

technicznego zabezpieczenia karty w sposób gwarantujący jej autentyczność oraz 

ujednolicenia wzoru karty parkingowej z rozwiązaniami przyjętymi w krajach 

europejskich, w celu umożliwienia korzystania osobom niepełnosprawnym z ulg i 

przywilejów w ruchu drogowym, określonych w przepisach prawa krajowego; 

2)  zasady nadawania numerów wydawanym kartom parkingowym, uwzględniając w 

szczególności konieczność stworzenia sprawnego systemu wydawania, ewidencjonowania 

i kontroli prawidłowości wykorzystywania kart oraz fakt, że w przypadku kart, o których 

mowa w ust. 3a pkt 3 częścią składową numeru karty jest numer rejestracyjny pojazdu; 

3)  tryb postępowania w sprawie zwrotu karty parkingowej, mając na względzie zapewnienie 

jednolitej procedury zwrotu kart parkingowych; 
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4)  wzór wniosku o wydanie karty parkingowej, mając na uwadze zapewnienie jednolitej 

formy składanych wniosków. 

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw transportu i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w 

drodze rozporządzenia, rodzaj placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub 

edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania 

się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej, mając na względzie zapewnienie 

wydawania karty właściwym placówkom. 

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wysokość opłaty za wydanie karty parkingowej, uwzględniając koszty związane z jej 

produkcją i dystrybucją; 

2)   warunki dystrybucji blankietów kart parkingowych, mając na uwadze zapewnienie 

sprawności i bezpieczeństwa procesu przekazywania tych kart do powiatowych zespołów 

do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

 

Art. 130a. 

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: 

1)   pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny 

sposób zagraża bezpieczeństwu; 

2)   nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub 

dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w 

kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c; 

3)   przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w 

przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na 

pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu; 

4)    pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym 

dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2; 

5)   pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany 

pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela; 

6)    kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo 

której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez 
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przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania 

tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2. 

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o 

którym mowa w art. 140ad ust. 7. 

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości 

zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy: 

1)   kierowała nim osoba: 

a)  znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka 

działającego podobnie do alkoholu, 

b)  nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania 

pojazdu; 

2)   jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie 

drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. 

2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu 

lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie 

dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało 

powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i 

stosuje się odpowiednio. 

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji 

ratowniczej. 

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje: 

1)   policjant - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3; 

2)   strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5; 

3)   osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa w ust. 3. 

5. (utracił moc). 

5a. (uchylony). 

5b. (uchylony). 

5c. 
(77)

 Pojazd usunięty z drogi w przypadkach określonych w ust. 1-2 oraz art. 140ad ust. 7 

umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia 

opłaty za jego usunięcie i parkowanie, z uwzględnieniem ust. 7. 

5d. (uchylony). 

5e. (uchylony). 
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5f. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta 

realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza 

ich wykonywanie zgodnie z przepisami [o zamówieniach publicznych]  < ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych>. 

6. Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w 

ust. 1-2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, 

ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, oraz 

wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 

2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których 

mowa w ust. 6a. 

6a. Ustala się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat, o których mowa w ust. 5c: 

a)  rower lub motorower - za usunięcie - 100 zł; za każdą dobę przechowywania - 15 zł 

b)  motocykl - za usunięcie - 200 zł; za każdą dobę przechowywania - 22 zł, 

c)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 440 zł; za każdą dobę 

przechowywania - 33 zł, 

d)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie - 550 zł; za 

każdą dobę przechowywania - 45 zł, 

e)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie - 780 zł; za 

każdą dobę przechowywania - 65 zł, 

f)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 1150 zł; za każdą 

dobę przechowywania - 120 zł, 

g)  pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1400 zł; za każdą dobę 

przechowywania - 180 zł. 

6b. Maksymalne stawki opłat określone w ust. 6a, obowiązujące w danym roku 

kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu 

odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 

pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do 

analogicznego okresu roku poprzedniego. 

6c. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w 

drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski" maksymalne stawki opłat, o których mowa w ust. 6a, z uwzględnieniem zasady 

określonej w ust. 6b, zaokrąglając je w górę do pełnych złotych. 
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6d. Wskaźnik cen, o którym mowa w ust. 6b, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 20 dni od dnia jego ogłoszenia. 

6e. Opłaty, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód własny powiatu. 

7. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu: 

1)   
(78)

 (utracił moc); 

2)   w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7 - dowodu uiszczenia opłaty, o której 

mowa w ust. 5c, oraz dowodu uiszczenia kaucji, a także po usunięciu przyczyny 

umieszczenia pojazdu na parkingu. 

8. Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w 

przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego 

ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu. 

9. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska). 

10. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 

lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, 

jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu 

w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o 

skutkach nieodebrania pojazdu. 

10a. Starosta występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, nie wcześniej niż przed 

upływem 30 dni od dnia powiadomienia. 

10b. Jeżeli pojazd usunięty w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2 nie jest zarejestrowany 

w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej, przekazuje się go właściwemu 

miejscowo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w celu uregulowania jego sytuacji 

zgodnie z przepisami prawa celnego. 

10c. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, gdy okoliczności wskazują, że nieodebranie pojazdu 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od właściciela lub osoby uprawnionej. 

10d. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia 

pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo 

że w jej poszukiwaniu dołożono należytej staranności. 

10e. W sprawach o przepadek pojazdu sąd stwierdza, czy zostały spełnione wszystkie 

przesłanki niezbędne do orzeczenia przepadku, w szczególności, czy usunięcie pojazdu 

było zasadne i czy w poszukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru, dołożono 
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należytej staranności oraz czy orzeczenie przepadku nie będzie sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego. 

10f. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu jest obowiązany starosta. 

Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem 

przepisów niniejszej ustawy. 

10g. Jednostka prowadząca parking strzeżony, w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu 

w terminie określonym w ust. 10, powiadamia o tym fakcie właściwego miejscowo 

starostę oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego 

dnia od dnia upływu tego terminu. 

10h. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub 

zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do 

zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu 

wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie 

tych kosztów wydaje starosta. 

10i. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na 

podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do 

pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 10h. 

10j. Termin płatności należności ustalonych decyzją, o której mowa w ust. 10h, wynosi 30 dni 

od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki ustawowe za opóźnienie nalicza 

się od dnia następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami 

podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 

r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

10k. Decyzji, o której mowa w ust. 10h, nie wydaje się, jeżeli od uprawomocnienia się 

orzeczenia sądu o przepadku pojazdu upłynęło 5 lat. 

10l. Egzekucji, o której mowa w ust. 10j, nie wszczyna się, a wszczętą umarza, jeżeli od dnia 

doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 10h, upłynęło 5 lat. 

10m. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7, pojazd nie zostanie odebrany z 

parkingu w ciągu 30 dni od dnia nałożenia kary pieniężnej, stosuje się odpowiednio 

przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, dotyczące egzekucji należności pieniężnych z ruchomości. 
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11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą zagwarantowania ochrony 

prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych i 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb oraz warunki współdziałania z Policją i innymi podmiotami uprawnionymi do 

podejmowania decyzji o usunięciu pojazdu jednostek usuwających pojazdy lub 

prowadzących strzeżone parkingi; 

2)   tryb i warunki wydawania pojazdu z parkingu; 

3)   (utracił moc). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia   21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2204, z późn. zm.) 

Art. 37. 

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

wieczyste w drodze przetargu. 

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; 
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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 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 2018 r. poz. 1537); 

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 oraz z 2018 r. poz. 1590); 

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 2018 r. poz. 

404); 

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 oraz z 2018 r. poz. 1402); 
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18)   jest zbywana na rzecz Krajowego Zasobu Nieruchomości; 

19)   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 2018 r. poz. 1986)] <ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 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 sejmik województwa, w odniesieniu 

do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, mogą 

podjąć odpowiednio zarządzenie albo uchwałę o odstąpieniu od zbycia w drodze 

przetargu nieruchomości: 

1)   przeznaczonych 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; 

2)   zabudowanych na podstawie zezwolenia na budowę lub których zabudowa została 

zalegalizowana zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach, jeżeli o 

nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi lub użytkuje nieruchomość na 

podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat. 

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

1)    (uchylony); 

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

zawarcia tych umów. 

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); 

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. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia   29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 

z późn. zm.) 

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 

2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)]  < ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 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-
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prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 1693) 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, z 2018 r. poz. 1669 i 1693 oraz z 2019 r. poz. 730) 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. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z 

późn. zm.) 

Art. 135. 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzonym badaniu na zlecenie 

banku, Komisja Nadzoru Finansowego może zobowiązać bank do zlecenia wskazanemu 

biegłemu rewidentowi zbadania prawidłowości i rzetelności wszystkich sprawozdań 

finansowych sporządzanych przez bank, kontroli ksiąg rachunkowych, analizy portfela 

kredytowego oraz dokonania innych czynności określonych w art. 133 ust. 2. Jeżeli w 

wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono nieprawidłowości, koszty badania ponosi 

bank. 

2. Zlecenie badania określonego w ust. 1 może zostać udzielone także bezpośrednio przez 

Komisję Nadzoru Finansowego. Koszty badania ponosi wówczas Komisja, z 

zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli w wyniku badania zleconego przez Komisję Nadzoru Finansowego stwierdzono 

nieprawidłowości, koszty badania ponosi bank. 

4. Uwzględniając potrzebę zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa, przy wyborze 

biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego banku określonego w ust. 2, 

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

2018 r. poz. 1986)] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. …)> nie stosuje się. 
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U S T A W A   z dnia   13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) 

Art. 64. 

1. Po zgromadzeniu przez FRD środków wyższych niż 250 000 tys. zł zarządzanie środkami 

FRD może być powierzone przez Zakład uprawnionemu podmiotowi zewnętrznemu na 

zasadach określonych w ustawie i umowie o zarządzaniu. 

[2. Wybór zarządzającego środkami FRD odbywa się w trybie negocjacji z ogłoszeniem lub 

negocjacji bez ogłoszenia. Przepisy o zamówieniach publicznych stosuje się 

odpowiednio.] 

Art. 65. 

1. Żadnemu podmiotowi lub grupie podmiotów związanych, w rozumieniu przepisów o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, nie może być powierzone w 

zarządzanie więcej niż: 

1)   40% środków FRD, jeżeli wartość tych środków nie przekracza 1 000 000 tys. zł; 

2)   25% środków FRD, jeżeli wartość tych środków przekracza 1 000 000 tys. zł, a nie 

przekracza 2 000 000 tys. zł; 

3)   15% środków FRD, jeżeli wartość tych środków przekracza 2 000 000 tys. zł. 

2. Zarządzający jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, lokować środki FRD tylko w 

kraju i wyłącznie w: 

1)   bonach, obligacjach skarbowych i innych papierach wartościowych Skarbu Państwa; 

2)   papierach wartościowych emitowanych przez gminy, związki gmin i miasto stołeczne 

Warszawa; 

3)   dłużnych papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa; 

4)   akcjach i obligacjach zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244); 

5)   obligacjach emitowanych przez spółki publiczne w rozumieniu 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); 

6)   (uchylony). 
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3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, mając na względzie efektywność 

zarządzania, bezpieczeństwo i rentowność lokat, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   obowiązkowe istotne elementy, które powinna zawierać umowa o zarządzanie środkami 

FRD, z uwzględnieniem w szczególności określenia obowiązków i praw uprawnionego 

podmiotu zewnętrznego oraz opłaty za zarządzanie; 

2)   dopuszczalne proporcje udziału poszczególnych lokat środków FRD, z uwzględnieniem 

ryzyka inwestycyjnego i celów powołania FRD; 

3)    (uchylony); 

4)   szczegółowy sposób ustalania kosztów, o których mowa w art. 59 ust. 3, z 

uwzględnieniem w szczególności kosztów, które mogą być uznane za koszty zarządzania 

środkami FRD. 

3a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, może określić, w drodze rozporządzenia, 

inne formy lokowania środków FRD, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i rentowności 

lokat. 

4. Środki FRD mogą być lokowane przez Zakład także bezpośrednio w jednostkach 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wybranych [w trybie, o którym mowa w art. 64] 

<zgodnie z art. 64 ust. 1> , jeżeli ich polityka inwestycyjna określona w statucie i 

faktycznie realizowana nie jest sprzeczna z wymogami określonymi w ust. 2 i 3. 

 

Art. 68. 

1. Do zakresu działania Zakładu należy między innymi: 

1)   realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności: 

a)  stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, 

b)  ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych 

świadczeń, chyba że na mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują płatnicy 

składek, 

c)   wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 

Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
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d)  prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych 

przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń społecznych 

lub innych źródeł, 

e)  prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek, 

f)  orzekanie przez lekarzy orzeczników Zakładu oraz komisje lekarskie Zakładu dla potrzeb 

ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; 

1a)  opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego; 

2)   realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń 

społecznych; 

2a)  wystawianie osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych 

imiennych legitymacji emeryta-rencisty, potwierdzających status emeryta-rencisty; 

3)   dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz środkami 

Funduszu Alimentacyjnego
(16)

; 

4)   opracowywanie aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych; 

5)   kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy; 

6)   kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w 

zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych Zakładowi; 

7)   wydawanie Biuletynu Informacyjnego; 

8)   popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. 

2. W ramach realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 5 oraz zadań związanych z 

orzekaniem przez lekarzy orzeczników i komisji lekarskiej Zakładu dla potrzeb ustalania 

uprawnień do świadczeń innych niż z ubezpieczeń społecznych Zakład udziela zamówień 

na dodatkowe opinie lekarza konsultanta lub psychologa oraz wyniki czasowej obserwacji 

szpitalnej - zgodnie z potrzebami orzecznictwa lekarskiego z wyłączeniem przepisów [o 

zamówieniach publicznych] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. …)> . 

3. Przepis ust. 1 pkt 2a stosuje się odpowiednio do osób uprawnionych do emerytur i rent 

wypłacanych przez Zakład w ramach zadań zleconych na mocy odrębnych przepisów. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór legitymacji emeryta-rencisty, tryb jej wydawania, wymiany lub zwrotu, a także 

zakres informacji, jakie legitymacje mogą zawierać, kierując się koniecznością 

zapewnienia sprawności postępowania przy wydawaniu legitymacji emeryta-rencisty. 
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Art. 69. 

1. Do zakresu działania Zakładu należy także prowadzenie prewencji rentowej, obejmującej: 

1)   rehabilitację leczniczą ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową 

niezdolnością do pracy, osób uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia 

rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, a 

także osób pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy; 

2)   badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy; 

3)   inne działania prewencyjne. 

2. W ramach prewencji rentowej Zakład: 

1)   kieruje ubezpieczonych i osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do ośrodków 

rehabilitacyjnych; 

2)   może tworzyć i prowadzić własne ośrodki rehabilitacyjne; 

3)   udziela zamówień na usługi rehabilitacyjne w innych ośrodkach; 

4)   prowadzi we własnym zakresie badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy; 

5)   może zamawiać przeprowadzanie przez inne podmioty badań naukowych dotyczących 

przyczyn niezdolności do pracy oraz metod i rozwiązań zapobiegających niezdolności do 

pracy; 

6)   może finansować inne działania dotyczące prewencji rentowej. 

3. Do zamówień, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie stosuje się przepisów [o zamówieniach 

publicznych] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. poz. …)>. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb: 

1)   kierowania na rehabilitację leczniczą; 

2)   (uchylony); 

3)   udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia   7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego 

potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2011) 

Art. 16. 

Do spółek przemysłowego potencjału obronnego nie stosuje się: 
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1)    (uchylony); 

2)   przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1456); 

3)   (uchylony); 

[4)   przepisu art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

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

<4) przepisu art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. …).> 

 

 

U S T A W A   z dnia   14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, 

z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395, z 2011 r. poz. 676 oraz z 2019 r. poz. 109) 

 

[Art. 4a.  

Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do umów poręczenia i gwarancji zawieranych 

między Rzecząpospolitą Polską a innym podmiotem lub podmiotami prawa 

międzynarodowego.] 

<Art. 4a. 

Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do umów zawieranych między 

Rzecząpospolitą Polską a innym podmiotem lub podmiotami prawa międzynarodowego 

dotyczących: 

1) poręczenia i gwarancji; 

2) zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.> 

 

 

U S T A W A  z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych 

rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dz. U. z 2001 r. poz. 20, z 2004 r. poz. 959 oraz z 

2007 r. poz. 331) 

Art. 5. 

1. Dane rachunkowe z gospodarstw rolnych reprezentatywnych dla określonego kierunku 

produkcji rolnej, miejsca położenia gospodarstwa rolnego i uzyskiwanych dochodów 

rolniczych zbierane są przez Instytut za pośrednictwem biur rachunkowych. 
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2. Instytut zawiera roczne umowy z biurami rachunkowymi o zbieranie danych 

rachunkowych z reprezentatywnych gospodarstw rolnych wskazanych w wykazie, o 

którym mowa w art. 9 ust. 1. 

3. Umowy, o których mowa w ust. 2, określają w szczególności: 

1)   dane rachunkowe podlegające zbieraniu zgodnie z zakresem określonym w art. 3, 

2)   liczbę gospodarstw rolnych, z których zbierane będą dane rachunkowe, 

3)   terminy i formy przekazywania zbieranych danych rachunkowych w danym roku 

obrachunkowym, 

4)   warunki płatności dla biur rachunkowych, 

5)   warunki ochrony danych rachunkowych z poszczególnych gospodarstw rolnych, 

6)   warunki ochrony danych osobowych posiadaczy gospodarstw rolnych na zasadach 

określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, 

7)   kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy. 

4. 
(2)

 Do umów dotyczących zadań określonych w przepisach rozporządzenia nr 79/65/EWG z 

dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o 

dochodach z działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie 

Gospodarczej (Dz. Urz. EWG P 109 z 23.06.1965) nie stosuje się przepisów o ochronie 

konkurencji i konsumentów oraz przepisów [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, 

poz. 1658)] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. poz. …)>. 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz 

finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1453) 

 

Art. 5. 

1. Realizację programu powierza się Ministrowi Obrony Narodowej. W trakcie realizacji 

programu Minister Obrony Narodowej zasięga opinii odpowiednio ministra właściwego 

do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w 

zakresie zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1. 
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2. W celu realizacji programu: 

1)   mogą być zawierane umowy wieloletnie, do których nie stosuje się przepisu art. 46 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i 

[art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)] < art. 435 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>; 

2)    nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych w zakresie konieczności uzgadniania z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych decyzji o przeznaczeniu mienia likwidowanych jednostek 

budżetowych, w przypadku gdy mienie to jest przekazywane między jednostkami 

budżetowymi Ministerstwa Obrony Narodowej. 

3. Minister Obrony Narodowej, po upływie każdego roku realizacji programu, przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację z realizacji decyzji o 

przeznaczeniu mienia likwidowanych jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony 

Narodowej. 

4. Rada Ministrów sprawuje nadzór nad realizacją programu, składając Sejmowi w okresach 

dwuletnich stosowną informację o wykonaniu programu, razem z kierunkami przebudowy 

i modernizacji Sił Zbrojnych na kolejny okres planistyczny, o których mowa w art. 2 ust. 

2. 

Art. 12b. 

1. Na poczet wykonania zamówień, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt 

wojskowy, do których nie stosuje się [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych>, zamawiający może udzielać zaliczek, jeżeli taka możliwość została 

przewidziana w dokumentacji dotyczącej zamówienia lub jeżeli wykonawca został 

wybrany w postępowaniu, w którym zamawiający negocjował warunki umowy z 

wybranymi przez siebie wykonawcami lub wykonawcą. 

2. Wysokość jednorazowej zaliczki nie może przekraczać 33% wartości wynagrodzenia 

wykonawcy za dane zamówienie. 

3. Zaliczka może być udzielona po wniesieniu przez wykonawcę zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach: 

1)   pieniądzu; 
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2)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3)   gwarancjach bankowych; 

4)   gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5)   wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej; 

6)   przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

7)   przez ustanowienie zastawu rejestrowego. 

5. Zabezpieczenie zaliczki ustala się w wysokości do pełnej kwoty udzielonej zaliczki. 

6. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca, w ramach 

realizacji zamówienia: 

1)   rozliczy środki w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek lub 

2)   wykaże, że zaangażował całość środków w zakresie wartości poprzednio udzielanych 

zaliczek. 

7. Formę lub formy zabezpieczenia zaliczki, sposób jego wniesienia i zwrotu określa się w 

umowie. Umowa może przewidywać możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w 

trakcie realizacji tej umowy. 

8. Przepisów ust. 2-7 nie stosuje się do zamówień podlegających szczególnej procedurze na 

podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub 

porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym lub zamówień, o których mowa w 

[art. 4b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych] 

<art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych >. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia   28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 

730 i 1214) 

Art. 28pb. 

1. Prezes UTK opiniuje, pod względem zgodności z planem transportowym, projekt umowy 

o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, 

w terminie 21 dni od dnia jego doręczenia. 
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2. Organizator publicznego transportu kolejowego przekazuje do zaopiniowania Prezesowi 

UTK projekt umowy, o której mowa w ust. 1, na 30 dni przed wszczęciem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przepisów [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 

53)] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 

…)> lub wszczęciem postępowania o zawarcie umowy koncesji w trybie przepisów 

ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 

(Dz. U. poz. 1920 oraz z 2018 r. poz. 1669 i 1693) albo przed bezpośrednim zawarciem 

umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym. 

3. Niezajęcie stanowiska w terminie, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za pozytywne 

zaopiniowanie projektu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych 

przewozów pasażerskich. 

4. Organizator publicznego transportu kolejowego przekazuje Prezesowi UTK, potwierdzoną 

za zgodność z oryginałem przez tego organizatora, kopię umowy o świadczenie usług 

publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

Art. 66. 

1. Karze pieniężnej podlega: 

1)   przedsiębiorca, który: 

a)  prowadzi działalność bez wymaganego dokumentu, o którym mowa w art. 17e lub art. 43, 

b)  wykonuje przewozy na drodze kolejowej, której zarządca nadał status infrastruktury 

nieczynnej, 

c)  nie zastosował się do postanowień decyzji Prezesa UTK w sprawie przeprowadzenia 

badań na sieci kolejowej, o której mowa w art. 23b ust. 8a; 

2)   zarządca, który: 

a)  nie nadał drodze kolejowej wykorzystywanej wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej 

właściciela lub zarządcy statusu infrastruktury prywatnej, 

b)  nie przedstawił organizatorowi publicznego transportu kolejowego informacji, o których 

mowa w art. 5b, 

c)  eksploatuje drogę kolejową bez wymaganego dokumentu, o którym mowa w art. 17d, 

d)  nie zapewnił niedyskryminacyjnego traktowania aplikantów, 
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e)  nie dokonał modyfikacji odmowy albo nie cofnął odmowy rozpatrzenia wniosku o 

przydzielenie zdolności przepustowej zgodnie z wytycznymi określonymi przez Prezesa 

UTK w decyzji, o której mowa w art. 30a ust. 2, 

f)  nie opublikował regulaminu sieci w terminie określonym w art. 32 ust. 3 lub nie 

uwzględnił w nim wszystkich wymaganych elementów, 

g)  nie przekazał Prezesowi UTK w terminie określonym w art. 33 ust. 14 projektu cennika, o 

którym mowa w art. 33 ust. 13, 

h)  nie poinformował w wymaganym terminie Prezesa UTK o ustaleniach, o których mowa w 

art. 36p ust. 2, 

i)  nie umożliwił aplikantom wyrażenia swoich poglądów dotyczących treści planu 

biznesowego zarządcy; 

3)   przewoźnik kolejowy, który nie poinformował w wymaganym terminie Prezesa UTK o 

zmianie mającej wpływ na jego sytuację prawną, o której mowa w art. 48 ust. 1; 

4)   zarządca lub przewoźnik kolejowy, który: 

a)  nieterminowo przedłożył Prezesowi UTK raport w sprawie bezpieczeństwa, o którym 

mowa w art. 17a ust. 4, 

b)  uniemożliwia szkolenie lub dostęp do zaplecza szkoleniowego pracownikom innego 

przewoźnika kolejowego lub zarządcy, 

c)  nie zgłosił Komisji i Prezesowi UTK wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 28g ust. 

1, o zaistniałym poważnym wypadku, wypadku lub incydencie, 

d)  utrudnia pracę Komisji i komisji kolejowej; 

5)   zarządca, przewoźnik kolejowy lub przedsiębiorca wykonujący przewozy w obrębie 

bocznicy kolejowej, którzy nie przekazali w terminie Prezesowi UTK oświadczeń, o 

których mowa w art. 22ca ust. 1 pkt 1; 

6)    zarządca, przewoźnik kolejowy, operator stacji pasażerskiej, sprzedawca biletów, 

organizator turystyki, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług 

turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, który nie przestrzega lub narusza 

obowiązujące go przepisy art. 4, art. 5 i art. 7-29 rozporządzenia nr 1371/2007/WE; 

7)   zarządca, przewoźnik kolejowy lub operator stacji pasażerskiej, który: 

a)  nie podaje rozkładu jazdy dla przewozu osób lub jego zmiany do publicznej wiadomości w 

terminie i na zasadach, o których mowa w art. 30e, 
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b)  naruszył zakaz stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy 

pasażerów w transporcie kolejowym, o którym mowa w art. 14b ust. 1, 

c)  utrudnia Prezesowi UTK lub pisemnie upoważnionym osobom wykonywanie czynności, o 

których mowa w art. 15; 

8)   dysponent, który, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 25ga ust. 3, nie poinformował 

Prezesa UTK o wszelkich zmianach danych dotyczących pojazdu kolejowego 

zarejestrowanego w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych w zakresie danych objętych 

tym rejestrem, w tym o zaistnieniu okoliczności powodującej konieczność wykreślenia 

pojazdu kolejowego z prowadzonego przez siebie rejestru pojazdów kolejowych; 

9)   podmiot, który nie udzielił informacji, o których mowa w art. 13 ust. 3a pkt 3, albo 

udzielił tej informacji z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 3b. 

2. Za naruszanie przez przedsiębiorcę każdego z przepisów ust. 1 Prezes UTK nakłada, w 

drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, 

osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, z uwzględnieniem ust. 2a i 2d. 

2a. Prezes UTK odstępuje od nałożenia kary, o której mowa w ust. 2, jeżeli skutki naruszenia 

przez przedsiębiorcę przepisu ust. 1 zostały przez niego usunięte niezwłocznie. 

2aa. Prezes UTK, uwzględniając zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu 

oraz jego możliwości finansowe, może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną w 

wysokości stanowiącej równowartość do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu: 

1)    decyzji, o których mowa w art. 13b ust. 1, art. 14 ust. 1-3 oraz art. 25m ust. 1 i 2, albo 

2)   wyroków sądowych w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w art. 29 ust. 1. 

2ab. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2aa, nakłada się, licząc od daty wskazanej w 

decyzji nakładającej karę. 

2ac. (uchylony). 

2b. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UTK uwzględnia zakres naruszenia przepisu, 

dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe. 

2c. Nie nakłada się kar, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jeżeli przewoźnik kolejowy, zarządca, 

operator stacji pasażerskiej, sprzedawca biletów, organizator turystyki, przedsiębiorca 

ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 

listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, przed 

dniem wydania decyzji, o której mowa w art. 13b ust. 1, dobrowolnie usunął naruszenie 

lub wypełnił obowiązki wynikające z rozporządzenia nr 1371/2007/WE. 
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2d. Wysokość kary, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 9, nie może przekraczać 

równowartości 20 000 euro. 

2e. Wartość euro, o której mowa w ust. 2aa i 2d, podlega przeliczeniu na złote według 

[przepisów wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych] < zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych>. 

3. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1 i 2 Prezes UTK może nałożyć karę 

pieniężną na kierownika zarządcy i przewoźnika kolejowego, z tym że kara ta może być 

wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego wynagrodzenia miesięcznego. 

4. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym i stanowią 

dochód budżetu państwa. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) 

 

Art. 11. 

1. Organy administracji publicznej: 

1)   wspierają w sferze, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące 

działalność statutową w danej dziedzinie; 

2)   powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, realizację zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, 

prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie. 

2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywają się po przeprowadzeniu 

otwartego konkursu ofert albo w trybach określonych w art. 11a-11c lub art. 19a. 

2a. Obsługa konkursu, o którym mowa w ust. 2, może być zlecona organizacjom 

pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3. 

2b. Obsługa konkursu, o której mowa w ust. 2a, nie obejmuje: 

1)   ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 

2)   powołania komisji konkursowej, o którym mowa w art. 15 ust. 2a; 



- 69 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3)   wyboru ofert, o którym mowa w art. 15 ust. 2g; 

4)   ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 15 ust. 2h; 

5)   zawierania umów o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji 

zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3; 

6)   unieważnienia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 18a. 

3. W otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 2, uczestniczą organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. 

4. Zlecanie realizacji zadań publicznych w trybach, o których mowa w ust. 2, następuje w 

sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania. 

5. Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w ust. 1, może nastąpić na zasadach i 

w trybie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym albo na podstawie umów 

międzynarodowych, jeżeli na realizację określonego zadania publicznego będą 

przekazywane niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych. 

6. W przypadku unieważnienia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 2, organ 

może ponownie ogłosić otwarty konkurs ofert lub zastosować tryb wynikający z innych 

przepisów, w tym przepisów [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)]  <ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia   13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666) 

 

Art. 82c. 

1. Szef Urzędu może zlecić organizacjom międzynarodowym, na podstawie umów 

międzynarodowych, organizację dobrowolnego powrotu. 

2. Podmiotom innym niż wymienione w ust. 1 Szef Urzędu może zlecić, na podstawie 

[ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 i 2018)] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. …)> : 

1)   prowadzenie nauki języka polskiego; 
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2)   przeniesienie cudzoziemca do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za 

rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie 

rozporządzenia 604/2013. 

 

 

U S T A W A   z dnia  18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972) 

 

Art. 11. 

1. W przypadku szczególnego zagrożenia przez organizmy kwarantannowe lub w przypadku 

wystąpienia organizmu szkodliwego, który nie występował dotychczas na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a który może spowodować znaczne lub całkowite zniszczenie 

roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, Główny Inspektor, na wniosek posiadacza, 

zaopiniowany przez wojewódzkiego inspektora, może, w drodze decyzji, ze środków 

budżetowych, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa: 

1)   całkowicie lub częściowo pokryć koszty zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania się 

tych organizmów, 

2)   przyznać odszkodowanie za rzeczywistą szkodę poniesioną przez posiadaczy przy 

zwalczaniu lub zapobieganiu rozprzestrzeniania się tych organizmów 

- biorąc pod uwagę wystąpienie organizmu szkodliwego, charakteryzującego się szczególną 

szkodliwością, oraz wysokość strat spowodowanych jego wystąpieniem. 

[2. Przy wydatkowaniu środków na cele, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów o 

zamówieniach publicznych.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 945) 

 

Art. 38u. 

1. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 38s, dyrektor oddziału terenowego 

Krajowego Ośrodka, w drodze decyzji: 

1)   zatwierdza wnioskodawców, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a i c-e rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniającego 
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rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do 

pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych oraz zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 

(Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/40", 

spełniających warunki określone w art. 6 rozporządzenia 2017/40, realizujących działania 

wymienione w art. 5 ust. 1 lit. a tego rozporządzenia, oraz zawiesza lub cofa 

zatwierdzenie na zasadach określonych w art. 7 tego rozporządzenia; 

2)   przyznaje pomoc unijną zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013 na 

finansowanie kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40; 

3)   przyznaje pomoc krajową zgodnie z art. 23a ust. 6 oraz art. 217 rozporządzenia nr 

1308/2013 na finansowanie kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

2017/40. 

2. Krajowy Ośrodek przyznaje, na podstawie umowy, pomoc unijną zgodnie z art. 23 ust. 1 

rozporządzenia nr 1308/2013 na finansowanie kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. 

b-e rozporządzenia 2017/40, wnioskodawcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. d i e 

rozporządzenia 2017/40, spełniającym warunki określone w art. 6 rozporządzenia 

2017/40, realizującym działania wymienione w art. 5 ust. 1 lit. b-d tego rozporządzenia, 

wyłonionym zgodnie z przepisami [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)]  <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>. 

 

 

U S T A W A   z dnia  20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1465) 

Art. 22. 

1. Instytucja zarządzająca albo zarząd województwa mogą dokonać wyboru instytucji 

wdrażających niebędących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(2)

. 

2. Do wyboru instytucji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy [ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 

2019 r. poz. 53 i 730)] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. …)>. 
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U S T A W A   z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694 i 1726) 

Art. 9b. 

1. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w art. 9a, są finansowane na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a świadczeniodawcą 

wyłonionym w drodze konkursu ofert. 

2. Do konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 48b ust. 

2-4 i 6. 

3. W przypadku gdy jednostka lub jednostki samorządu terytorialnego są w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej: 

1)   podmiotami tworzącymi dla podmiotu leczniczego, 

2)   jedynymi albo większościowymi wspólnikami, albo akcjonariuszami w spółce 

kapitałowej będącej podmiotem leczniczym 

- który udziela świadczeń gwarantowanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 

umowy, o której mowa w ust. 1, umowę tę zawiera się w pierwszej kolejności z tym 

podmiotem. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie przeprowadza się konkursu ofert, o którym 

mowa w ust. 1. Do zawarcia tej umowy nie stosuje się przepisów [o zamówieniach 

publicznych] < ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. poz. …)>. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1)   rodzaj, zakres i liczbę udzielanych świadczeń gwarantowanych, warunki oraz organizację 

udzielania tych świadczeń; 

2)   okres jej obowiązywania; 

3)   kwotę zobowiązania oraz zasady rozliczeń, z uwzględnieniem taryfy świadczeń, w 

przypadku jej ustalenia; 

4)   sposób i tryb kontroli wykonania umowy. 

6. W przypadku gdy świadczeniodawca jest stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej zawartej z Funduszem, umowa, o której mowa w ust. 1, może obejmować 

wyłącznie świadczenia gwarantowane udzielane ponad kwotę zobowiązania Funduszu 

wobec świadczeniodawcy w danym zakresie. 
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7. O zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, świadczeniodawca, będący równocześnie 

stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem, jest 

obowiązany poinformować właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Funduszu. Świadczeniodawca jest obowiązany przesyłać do wiadomości tego oddziału w 

terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, kopię dokumentów 

rozliczeniowych przedstawianych jednostce samorządu terytorialnego. 

 

Art. 48b. 

1. W przypadku programów polityki zdrowotnej wyboru realizatora tego programu dokonuje 

się w drodze konkursu ofert. 

1a. W przypadku programów polityki zdrowotnej opracowanych przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia wybór realizatora programu może nastąpić bez przeprowadzania 

konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 

1)   program polityki zdrowotnej może być realizowany tylko przez ograniczoną liczbę 

realizatorów z przyczyn o obiektywnym charakterze i nie jest to wynikiem celowego 

zawężenia kryteriów lub warunków realizacji programu oraz nie istnieje rozsądne 

rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze; 

2)   konieczna jest natychmiastowa realizacja programu polityki zdrowotnej ze względu na 

wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie ministra właściwego do 

spraw zdrowia, której nie mógł on przewidzieć, a nie można zachować terminów 

określonych dla przeprowadzenia konkursu ofert; 

3)   w przeprowadzonym uprzednio konkursie ofert nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęła 

oferta, która ze względu na braki lub niespełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu, o 

którym mowa w ust. 2, nie podlegała ocenie, a nie można zachować terminów 

określonych dla przeprowadzenia kolejnego konkursu ofert. 

1b. Powierzenie realizacji programu polityki zdrowotnej realizatorowi innemu niż wybrany w 

drodze konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie upoważnienia, w 

którym minister właściwy do spraw zdrowia określa zakres powierzanych zadań oraz 

okres ich realizacji. Niezależnie od upoważnienia minister właściwy do spraw zdrowia 

może zawrzeć z realizatorem programu polityki zdrowotnej umowę określającą warunki 

realizacji powierzonych zadań, z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej zleconych 

Funduszowi. 
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2. O przeprowadzeniu konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, minister albo jednostka 

samorządu terytorialnego ogłasza w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej co 

najmniej na 15 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, określa się w szczególności: 

1)   przedmiot konkursu ofert; 

2)   wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu polityki zdrowotnej; 

3)   termin i miejsce składania ofert. 

4. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i 

zawarcia umów o realizację programu polityki zdrowotnej stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu. 

5. Fundusz dokonuje wyboru realizatora programu zdrowotnego i zawiera z nim umowę na 

zasadach i w trybie określonych dla umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

6. Do wyboru realizatorów programów, o których mowa w ust. 1 i 1a, nie stosuje się 

przepisów [o zamówieniach publicznych] < ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych> oraz przepisów o prowadzeniu działalności pożytku 

publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych, o których mowa w 

rozdziale 2 działu II ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

Art. 97. 

1. Fundusz zarządza środkami finansowymi, o których mowa w art. 116. 

2. W zakresie środków pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Fundusz działa 

w imieniu własnym na rzecz ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych świadczeń 

na podstawie przepisów o koordynacji. 

3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności: 

1)   określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 

zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

2)   przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie; 

2a)  finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; 

2b)  finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31d w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 12; 
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2c)  finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 

43a ust. 1; 

2d)   organizacja wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących 

świadczeniobiorcom, w przypadku, o którym mowa w art. 132 ust. 2a, prowadzonych na 

podstawie przepisów [o zamówieniach publicznych] < ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych>; 

3)   finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż 

ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o 

której mowa w art. 12 tej ustawy; 

3a)  finansowanie medycznych czynności ratunkowych świadczeniobiorcom; 

3b)  finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 42j; 

3c)  dokonywanie zwrotu kosztów w przypadku świadczeń gwarantowanych finansowanych z 

budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 42b ust. 2, w tym medycznych czynności 

ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego, o których mowa w 

ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 

4)   opracowywanie, wdrażanie, realizowanie, finansowanie, monitorowanie, nadzorowanie i 

kontrolowanie programów zdrowotnych; 

4a)   wdrażanie, finansowanie, monitorowanie i ewaluacja programów pilotażowych, o 

których mowa w art. 48e ust. 5; 

4b)   opracowywanie, ustalanie, wdrażanie, finansowanie, monitorowanie, ewaluacja oraz 

nadzór i kontrola programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ust. 7; 

4c)   finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie; 

5)   wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów polityki zdrowotnej; 

6)   monitorowanie ordynacji lekarskich; 

7)    promocja zdrowia i profilaktyka chorób, w tym dofinansowanie programów polityki 

zdrowotnej na podstawie art. 48d; 

8)   prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; 

9)   prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony 

zdrowia; 
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10)  wyliczanie kwot, o których mowa w art. 4 i art. 34 ustawy o refundacji oraz w art. 102 

ust. 5 pkt 29; 

11)  monitorowanie i koordynowanie realizacji uprawnień wynikających z art. 24a-24c, art. 

44 ust. 1a-1c, art. 47 ust. 2 i 2a, art. 47c oraz art. 57 ust. 2 pkt 10, 12 i 13; 

12)  wykonywanie zadań Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki 

Zdrowotnej, zwanego dalej "KPK"; 

13)   realizacja programów rządowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 

października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

(Dz. U. poz. 2192) w zakresie wsparcia zdrowotnego osób niepełnosprawnych. 

14)   finansowanie zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 

r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. 447), przez przekazywanie środków 

finansowych Agencji Badań Medycznych w postaci odpisu, o którym mowa w ust. 3e. 

3a. Do zadań Funduszu należy rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucjami 

miejsca zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): 

1)   kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w art. 

11 ust. 1 pkt 4; 

2)   kosztów medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa 

medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, z wyłączeniem kosztów medycznych czynności ratunkowych 

wykonywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego 

- w stosunku do osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji. 

3b. Minister właściwy do spraw zdrowia, po ostatecznym rozliczeniu ze świadczeniodawcą 

świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, obciąża Fundusz kosztami tych 

świadczeń oraz przekazuje niezbędną dokumentację dotyczącą udzielonych świadczeń 

wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do tych świadczeń na podstawie 

przepisów o koordynacji. Środki zwrócone przez instytucję państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) Fundusz przekazuje na rachunek urzędu ministra właściwego do spraw 

zdrowia w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy zwrotu. 
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3c. W przypadku rozliczania przez Fundusz kosztów medycznych czynności ratunkowych 

udzielonych osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji przez zespoły ratownictwa medycznego, Fundusz powiadamia właściwego 

wojewodę o należnościach przysługujących mu z tego tytułu. Środki zwrócone przez 

instytucję państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Fundusz przekazuje na rachunek 

urzędu właściwego wojewody w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy 

zwrotu. Przepisu nie stosuje się do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, o 

których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym. 

3d. Fundusz jest instytucją właściwą, instytucją miejsca zamieszkania, instytucją miejsca 

pobytu oraz instytucją łącznikową w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w 

rozumieniu przepisów o koordynacji, oraz prowadzi, w centrali Funduszu, punkt 

kontaktowy, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 

883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, służący do 

wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących 

Zabezpieczenia Społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych. 

3e. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 14, Fundusz przekazuje Agencji 

Badań Medycznych środki finansowe w postaci odpisu w wysokości 0,3% planowanych 

należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne na ten rok 

określonych w planie finansowym Funduszu zatwierdzonym w trybie, o którym mowa w 

art. 121 ust. 4, albo ustalonym w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 5, albo w trybie, o 

którym mowa w art. 123 ust. 3. 

3f. Odpis jest przekazywany do Agencji Badań Medycznych przez Fundusz do dnia 30 

stycznia roku kalendarzowego. Od kwoty nieprzekazanego przez Fundusz w terminie 

odpisu dla Agencji przysługują odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych 

dla zaległości podatkowych. 

4. Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu: 

1)   potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego; 

2)   przetwarzania danych o ubezpieczonych w Funduszu; 

3)   przetwarzania danych o osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji; 
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4)   przetwarzania danych o osobach innych niż ubezpieczeni uprawnionych do świadczeń 

opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy; 

5)   wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności; 

6)   rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie 

przepisów o koordynacji. 

5. Fundusz nie wykonuje działalności gospodarczej. 

6. Fundusz nie może być właścicielem podmiotów wykonujących działalność leczniczą w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 

7. Zadania Funduszu określone w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 11 w odniesieniu do podmiotów 

leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości 

i ministra właściwego do spraw wewnętrznych realizuje komórka organizacyjna oddziału 

wojewódzkiego Funduszu, o której mowa w art. 96 ust. 4. 

8. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 3 pkt 2b i 2c. Dotacja nie uwzględnia kosztów administracyjnych. 

8a. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie świadczeń 

gwarantowanych na podstawie art. 131d. W ramach tej dotacji finansuje się również 

zadania, o których mowa w ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b. 

9. (uchylony). 

Art. 102. 

1. Działalnością Funduszu kieruje Prezes Funduszu, który reprezentuje Fundusz na zewnątrz. 

2. Prezesa Funduszu powołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru po zasięgnięciu opinii Rady 

Funduszu. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Prezesa Funduszu po 

zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. 

3. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków ustawowych minister właściwy do spraw 

zdrowia może odwołać Prezesa Funduszu bez zasięgania opinii, o której mowa w ust. 2. 

W takim przypadku minister właściwy do spraw zdrowia powierza kierowanie 

Funduszem jednemu z zastępców Prezesa Funduszu i niezwłocznie informuje o 

odwołaniu Radę Funduszu, przedstawiając jej uzasadnienie. 

4. (uchylony). 

5. Do zakresu działania Prezesa Funduszu w szczególności należy: 

1)   prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu; 
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2)   efektywne i bezpieczne zarządzanie funduszami i mieniem Funduszu, w tym 

gospodarowanie rezerwą ogólną, o której mowa w art. 118 ust. 5; 

3)   zaciąganie, w imieniu Funduszu, zobowiązań, w tym pożyczek i kredytów, z 

zastrzeżeniem art. 100 ust. 1 pkt 5; 

4)   przygotowywanie i przedstawianie Radzie Funduszu corocznych prognoz, o których 

mowa w art. 120 ust. 1 i 3; 

5)   opracowywanie projektu planu finansowego Funduszu na podstawie projektów planów 

finansowych oddziałów wojewódzkich Funduszu, prognoz, o których mowa w art. 120 

ust. 1 i 2; 

6)   sporządzanie rocznego planu finansowego Funduszu po otrzymaniu opinii Rady 

Funduszu, komisji właściwej do spraw finansów publicznych oraz komisji właściwej do 

spraw zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; 

7)   sporządzanie projektu planu pracy Funduszu; 

8)   realizacja rocznego planu finansowego i planu pracy Funduszu; 

9)   sporządzanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na następny rok; 

10)  sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu za dany rok oraz 

niezwłocznie przedkładanie go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

11)  sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Funduszu, zawierających 

w szczególności informację o dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków Funduszu; 

12)  nadzorowanie rozliczeń dokonywanych w ramach wykonywania przepisów o 

koordynacji; 

13)  sporządzanie analiz i ocen na podstawie informacji, o których mowa w art. 106 ust. 10 

pkt 5, przekazanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu; 

14)  przedstawianie Radzie Funduszu projektu systemu wynagradzania pracowników 

Funduszu; 

15)  pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w stosunku do 

osób zatrudnionych w centrali Funduszu; 

16)  występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o odwoływanie 

dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

17)  (uchylony); 

18)  wykonywanie uchwał Rady Funduszu; 
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19)  przedstawianie Radzie Funduszu innych informacji o pracy Funduszu - w formie, 

zakresie i terminach określonych przez Radę Funduszu; 

20)  przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia uchwał Rady Funduszu 

podlegających badaniu w trybie art. 163, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich 

uchwalenia; 

21)  nadzór nad realizacją zadań oddziałów wojewódzkich Funduszu; 

21a)   przeprowadzanie kontroli, o której mowa w dziale IIIA; 

22)  koordynowanie współpracy Funduszu z organami administracji rządowej, instytucjami 

działającymi na rzecz ochrony zdrowia, instytucjami ubezpieczeń społecznych, 

samorządami zawodów medycznych, związkami zawodowymi, organizacjami 

pracodawców, organizacjami świadczeniodawców oraz ubezpieczonych; 

23)  przekazywanie oddziałom wojewódzkim Funduszu do realizacji programów polityki 

zdrowotnej zleconych przez właściwego ministra; 

24)  podejmowanie decyzji w sprawach określonych w ustawie; 

24a)  rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 50 ust. 18; 

24b)   wydawanie decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 53 ust. 2a ustawy o 

refundacji; 

25)  ustalanie jednolitych sposobów realizacji ustawowych zadań realizowanych przez 

oddziały wojewódzkie Funduszu; 

26)  przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zestawień kwot, o których 

mowa w art. 4 i art. 34 ustawy o refundacji; 

26a)  przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia comiesięcznych zestawień 

ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych 

wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi 

EAN, wydawanych na podstawie art. 43a ust. 1, w terminie do 20. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie; 

27)  podawanie co miesiąc do publicznej wiadomości informacji o wielkości kwoty refundacji 

wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację, o którym mowa w 

ustawie o refundacji; 

28)  gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących prawomocnych orzeczeń sądów, o 

których mowa w ustawie o refundacji; informacje te nie podlegają udostępnieniu; 
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29)  gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących umów, o których mowa w art. 41 

ustawy o refundacji; 

30)  (uchylony); 

31)   podawanie co miesiąc do publicznej wiadomości informacji o wielkości kwoty 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

jednostkowych wyrobów medycznych, wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub 

innego kodu odpowiadającego kodowi EAN; 

32)  monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu 

refundacją instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy o 

refundacji, oraz informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie 

wypełnienia przez wnioskodawcę postanowień zawartych w tej decyzji; 

33)  realizacja zadań, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

weteranach działań poza granicami państwa; 

34)  prowadzenie i utrzymywanie elektronicznego systemu monitorowania programów 

lekowych, o którym mowa w art. 188c. 

5a. Prezesowi Funduszu przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w [art. 180-

198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)] <art. 506–590 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych>, wprowadzonych przez świadczeniodawców 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zakup refundowanych ze 

środków publicznych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

6. W przypadku nieobecności lub czasowej niemożności sprawowania funkcji, w okresie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy, Prezesa Funduszu zastępuje, na podstawie jego pisemnego 

upoważnienia, jeden z zastępców Prezesa Funduszu. W przypadku gdy udzielenie przez 

niego takiego upoważnienia nie jest możliwe - upoważnienia udziela minister właściwy 

do spraw zdrowia. 

6a. W przypadku śmierci Prezesa Funduszu albo odwołania ze sprawowanej funkcji, do czasu 

powołania nowego Prezesa Funduszu jego obowiązki pełni Zastępca Prezesa wyznaczony 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

7. Prezes Funduszu może udzielić zastępcom Prezesa, głównemu księgowemu Funduszu oraz 

pracownikom centrali Funduszu pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności 
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prawnych i upoważnień do dokonywania określonych czynności faktycznych w 

wykonaniu zadań, o których mowa w ust. 5. 

8. Pełnomocnictwa i upoważnienia, o których mowa w ust. 7, są udzielane na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

Art. 138. 

Do zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie stosuje się przepisów [o 

zamówieniach publicznych] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych>. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 i 1495) 

 

Art. 4. 

1. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają, z 

zastrzeżeniem art. 4a: 

1)   osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki 

sektora finansów publicznych albo organu zarządzającego podmiotu niezaliczanego do 

sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania 

środki publiczne, lub zarządzającego mieniem tych jednostek lub podmiotów; 

2)   kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; 

3)   pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną 

ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, 

których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę 

finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2; 

4)   osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, 

któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, czynności 

związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem tymi środkami. 

[2. W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 17, osoba 

obowiązana lub upoważniona do działania w imieniu podmiotu publicznego lub 

prywatnego, który oferuje pomocnicze działania zakupowe na rynku, któremu kierownik 

zamawiającego powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego, podlega odpowiedzialności za to naruszenie, jeżeli zamawiający 

jest jednostką sektora finansów publicznych lub udzielane zamówienie publiczne jest 

finansowane ze środków publicznych.] 

<2. W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 17, 

osoba obowiązana lub upoważniona do działania w imieniu podmiotu publicznego 

lub prywatnego, który oferuje pomocnicze działania zakupowe na rynku, któremu 

kierownik zamawiającego powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub przeprowadzenie konkursu, 

podlega odpowiedzialności za to naruszenie, jeżeli zamawiający jest jednostką 

sektora finansów publicznych lub udzielane zamówienie publiczne lub konkurs są 

finansowane ze środków publicznych.> 

 

Art. 17. 

1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o 

zamówieniach publicznych: 

1)   opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję; 

[2)   ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na 

obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie 

przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości;] 

<2) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części lub konkursu, jeżeli miało 

wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na 

zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości;> 

3)    określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób niezwiązany z 

przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia; 

4)   określenie kryteriów oceny ofert; 

[5)    nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, 

ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o 

sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach odnośnie do takich ogłoszeń lub 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

5a)   niezamieszczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; 
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5b)   łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne w celu 

uniknięcia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych;] 

<5) nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, 

ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o 

sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach odnośnie do takich ogłoszeń, 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o wyniku postępowania lub 

ogłoszenia o wykonaniu umowy; 

5a) niezamieszczenie specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania; 

5b) łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne 

skutkujące uniknięciem stosowania przepisów ustawy;> 

[6)   niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.] 

1a. Działanie lub zaniechanie określone w ust. 1 nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych, jeżeli: 

1)   zostało skorygowane w sposób zapewniający zgodność danej czynności i toku 

postępowania z przepisami o zamówieniach publicznych; 

2)   nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego. 

[1b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego: 

1)   wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach 

publicznych; 

2)   z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania 

trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej ręki lub zapytania o cenę.] 

<1b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie lub procedurze, określonych w 

przepisach o zamówieniach publicznych; 

2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek 

stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.> 

1ba. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy ramowej: 
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1)   bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach 

publicznych; 

2)   z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek 

stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub trybu zamówienia z wolnej ręki. 

<1bb. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest rozstrzygnięcie konkursu bez 

przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach 

publicznych. 

1bc. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi bez przeprowadzenia postępowania w trybie 

określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.> 

[1c. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest naruszenie przepisów o zamówieniach 

publicznych w inny sposób niż określony w ust. 1, 1b i 1ba, jeżeli miało ono wpływ 

odpowiednio na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarcie 

umowy ramowej, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy 

ramowej.] 

<1c. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest naruszenie przepisów o 

zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w ust. 1 i 1b–1bc, jeżeli 

miało ono wpływ odpowiednio na wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub zawarcie umowy ramowej, chyba że nie doszło do udzielenia 

zamówienia lub zawarcia umowy ramowej, zawarcia umowy na usługi społeczne i 

inne szczególne usługi lub rozstrzygnięcia konkursu.> 

1d. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy ramowej w sposób, 

który mógłby zakłócać konkurencję. 

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub umowy ramowej: 

[1)   bez zachowania formy pisemnej;] 

<1) bez zachowania formy określonej przepisami o zamówieniach publicznych;> 

2)   na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas 

nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o zamówieniach 

publicznych; 

3)   (uchylony); 

4)   przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą, z naruszeniem przepisów 

o zamówieniach publicznych. 



- 86 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

[3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach 

publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego 

postępowania. 

4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez kierownika 

zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego lub 

mogące mieć wpływ na wynik tego postępowania oświadczenia o braku lub istnieniu 

okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania. 

5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego 

postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. 

6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.] 

<3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu z naruszeniem przepisów o 

zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do 

unieważnienia tego postępowania lub konkursu. 

4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez kierownika 

zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie po stronie 

zamawiającego, lub mogące mieć wpływ na wynik tego postępowania lub konkursu, 

oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego 

postępowania lub konkursu. 

5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu osoby podlegającej wyłączeniu z 

takiego postępowania lub konkursu na podstawie przepisów o zamówieniach 

publicznych. 

6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi lub 

umowy ramowej z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.> 
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6a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie umowy ramowej z istotną zmianą warunków udzielenia zamówienia 

publicznego określonych w umowie ramowej. 

7. (uchylony). 

Art. 17a. 

1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy koncesji: 

1)   z koncesjonariuszem, który nie został wybrany zgodnie z przepisami o umowie koncesji 

na roboty budowlane lub usługi; 

2)   z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi dotyczących 

obowiązku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieszczenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o koncesji lub wstępnego ogłoszenia 

informacyjnego; 

3)   której przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej 

konkurencji; 

4)   z innym niż wymienione w pkt 1-3 naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o 

zawarcie umowy koncesji. 

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy koncesji: 

[1)   bez zachowania formy pisemnej;] 

<1) bez zachowania formy określonej przepisami o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi;> 

2)   z pominięciem terminu, w jakim może ona być zawarta, z wyłączeniem przypadków 

dopuszczonych w przepisach o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi; 

3)   na czas dłuższy niż określony w przepisach o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o umowie koncesji na 

roboty budowlane lub usługi; 

4)   przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie odwołania 

wniesionego w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji. 

3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o 

zawarcie umowy koncesji z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi. 

4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy koncesji z naruszeniem 

przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. 
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5. (uchylony). 

6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania o 

zawarcie umowy koncesji osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na 

podstawie przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez osoby wykonujące 

czynności w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji po stronie zamawiającego lub 

mogące mieć wpływ na jego wynik oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności 

powodujących wyłączenie z tego postępowania. 

8. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi ustalenie szacunkowej wartości umowy koncesji, 

jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi, o niższej wartości. 

9. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi: 

1)   łączenie przedmiotu umowy koncesji, 

2)   dzielenie przedmiotu umowy koncesji, 

3)   podejmowanie decyzji o zawarciu jednej umowy koncesji lub kilku odrębnych umów 

koncesji  

- w celu uniknięcia stosowania tych przepisów. 

10. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi wybranie metody wykorzystywanej do 

szacowania wartości umowy koncesji w celu uniknięcia stosowania tych przepisów. 

11. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi opisanie przedmiotu umowy koncesji. 

12. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi określenie kryteriów kwalifikacji. 

13. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi określenie kryteriów oceny ofert. 

U S T A W A   z dnia   28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 785, 1043, 1469, 1553 i 1655) 

 

Art. 34. 
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[1. Od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień 

Publicznych pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od 

odwołania w sprawie, której dotyczy skarga, z zastrzeżeniem ust. 2.] 

<1. Od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu 

Zamówień Publicznych pobiera się opłatę stałą w wysokości trzykrotności wpisu 

wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga.> 

2. (utracił moc). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia   27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1205 

Art. 15a. 

1. Jednostka sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze 

względu na jego wartość [ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)] <ustawie z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)> , może zastrzec, że o udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie 

ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

2. Informacja o zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 1, musi znaleźć się we wniosku o 

uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz w odpowiednich 

dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Art. 15b. 

1. Spółdzielnie socjalne mogą tworzyć konsorcjum spółdzielcze w formie umowy w celu: 

1)   zwiększenia potencjału ekonomicznego i społecznego zrzeszonych spółdzielni socjalnych 

lub 

2)   wspólnego organizowania sieci produkcji, handlu lub usług, lub 

3)   organizowania wspólnej promocji działań spółdzielczych lub ekonomicznych, lub 

4)   promocji wspólnego znaku towarowego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 

2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776). 
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2. Konsorcjum spółdzielcze może ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadzie 

wspólnego występowania w zamówieniach publicznych oraz zapytaniach ofertowych, do 

których nie stosuje się przepisów [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych] < ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych>. 

3. Umowa konsorcjum spółdzielczego określa w szczególności: 

1)   cel zawarcia konsorcjum; 

2)   obowiązki stron konsorcjum; 

3)   czas trwania konsorcjum; 

4)   określenie stron konsorcjum i sposobu reprezentacji; 

5)   zasady przyjmowania, wykluczania lub występowania stron konsorcjum; 

6)   zasady podziału korzyści i udziału w obciążeniach poszczególnych stron w ramach 

konsorcjum. 

4. Do konsorcjum spółdzielczego może przystąpić organizacja pozarządowa lub podmiot, o 

którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli prowadzi: 

1)   warsztat terapii zajęciowej lub zakład aktywności zawodowej, o których mowa w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, lub 

2)   centrum integracji społecznej lub klub integracji społecznej, o których mowa w ustawie z 

dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do konsorcjum spółdzielczego stosuje się 

przepisy o spółce, o której mowa w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091) 

 

Art. 46a. 

<1.> Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie stosuje się przepisów rozdziału 

5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. 
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<2. Do kontroli udzielania zamówień publicznych nie stosuje się przepisów działu XI 

rozdziału 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

poz. …).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1295) 

Art. 27. 

1. Instytucja zarządzająca może, w drodze porozumienia, powierzyć instytucji pośredniczącej 

część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego, a w szczególności: 

1)   przygotowanie i przekazanie instytucji zarządzającej propozycji szczegółowego opisu 

priorytetów programu operacyjnego w oparciu o wytyczne ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1; 

2)   przygotowanie i przekazanie Komitetowi Monitorującemu propozycji kryteriów wyboru 

projektu; 

3)   dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru projektów, które będą 

dofinansowane w ramach programu operacyjnego; 

4)   zawieranie umów z beneficjentami o dofinansowanie projektu; 

5)   kontrolę realizacji dofinansowanych projektów; 

6)   dokonywanie płatności ze środków programu operacyjnego na rzecz beneficjentów; 

6a)  wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów 

lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek, o których mowa w przepisach o finansach 

publicznych, a także rozpatrywanie odwołań od tych decyzji, wydawanych w pierwszej 

instancji przez inną instytucję; 

7)   odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom; 

8)   prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych. 

2. Instytucja zarządzająca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość realizacji zadań 

powierzonych instytucji pośredniczącej. 

3. Instytucja zarządzająca zatwierdza procedury dokonywania czynności w ramach 

powierzonych zadań, opracowane przez instytucję pośredniczącą. 
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4. Instytucja zarządzająca lub, za jej zgodą instytucja pośrednicząca lub instytucja wdrażająca 

może powierzyć realizację czynności technicznych związanych z obsługą swoich zadań 

innym podmiotom na podstawie odpowiednio porozumienia lub umowy. 

5. Do realizacji czynności technicznych, o których mowa w ust. 4, powierzanych jednostce 

sektora finansów publicznych lub fundacjom, których jedynym fundatorem jest Skarb 

Państwa, nie stosuje się przepisów [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)] < ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>. W takim 

przypadku instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca pokrywa poniesione przez 

te jednostki lub fundacje niezbędne koszty wykonania tych czynności. 

 

Art. 28a. 

1. W celu wspólnej realizacji projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w zakresie 

określonym przez instytucję zarządzającą, mogą być tworzone partnerstwa, przez 

podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, 

realizujące wspólnie projekt, zwany dalej "projektem partnerskim", na warunkach 

określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych 

przepisów. 

2. Projekt partnerski jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie 

zawartej z beneficjentem działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie 

określonym porozumieniem lub umową partnerską. 

3. W przypadku projektów partnerskich, porozumienie lub umowa partnerska określa w 

szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób 

przekazywania przez beneficjenta środków finansowych na pokrycie niezbędnych 

kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu. 

4. W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, 

podmiot o którym mowa w [art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych] < art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych> , ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru 

partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i 

równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: 
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1)   ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co 

najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; 

2)   uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z 

celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu 

partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z 

beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; 

3)   podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz 

zakresu zadań partnerów. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1348) 

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 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)] < ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 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, z 2018 r. poz. 1669 i 1693 oraz z 2019 r. poz. 

730) lub umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym jako 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. 1693). 

 

Art. 9. 

1. W celu realizacji przedsięwzięcia drogowego lub jego części spółka może zawrzeć z 

wykonawcą umowę na eksploatację drogi, z zastrzeżeniem art. 9a. 

2. Do wyboru wykonawcy oraz do zawierania umów, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

przepisy [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych] < ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych>, z zastrzeżeniem art. 10. 
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3. Spółka może powierzyć wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, pobieranie opłat, o których 

mowa w art. 4 ust. 2 pkt 7-8a
(1)

. 

Art. 10. 

1. Ogłoszenie o zamówieniu na eksploatację drogi powinno, oprócz elementów właściwych 

dla wybranego trybu [postępowania o zamówienie publiczne] <udzielania zamówień>, 

zawierać także informację o technicznych i ekonomiczno-finansowych założeniach 

zamówienia. 

2. [Specyfikacja istotnych warunków zamówienia] <Dokumenty zamówienia>, o którym 

mowa w ust. 1, powinna zawierać także: 

1)   obowiązek złożenia oświadczenia przez uczestnika postępowania, że jego wspólnicy albo 

akcjonariusze, którzy dysponują bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na 

zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu lub którzy posiadają 

bezpośrednio co najmniej 20% udziałów lub akcji w innej spółce kapitałowej, nie ubiegają 

się o zawarcie umowy, o której mowa w art. 9 ust. 1, dotyczącej tego samego 

postępowania; 

2)   obowiązek złożenia przez uczestnika postępowania wykazu jednostek z nim powiązanych 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy 

terytorialnej (Dz. U. poz. 1390, z 2011 r. poz. 1378, z 2013 r. poz. 1323 oraz z 2015 r. 

poz. 1884) 

Art. 2. 

W rozumieniu ustawy określenie: 

1)  podmiot prawa publicznego - oznacza osobę prawną, o której mowa w [art. 3 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

907, z późn. zm.)]  <art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. …)>; 

1a)  
(4)

 przedsiębiorstwo publiczne - oznacza podmiot, o którym mowa w [art. 3 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych]  < art. 5 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych>; 
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2)   ugrupowanie - oznacza europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej, o którym 

mowa w rozporządzeniu 1082/2006. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz. 51) 

 

Art. 17. 

1. BGK rozpatruje wnioski o premie według kolejności, w jakiej do niego wpłynęły. 

2. BGK dokonuje weryfikacji audytu energetycznego lub audytu remontowego w części 

określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3, albo zleca jej dokonanie innym podmiotom 

wyłonionym zgodnie z przepisami [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)]  <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>. 

3. O negatywnej weryfikacji audytu BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący. 

4. W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu oraz stwierdzenia, że zostały spełnione 

warunki przyznania premii, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu 

premii, podając jej wysokość. 

5. W przypadku zmiany umowy kredytu dotyczącej zakresu przedsięwzięcia lub kwoty 

kredytu, niezbędne jest ponowne złożenie wniosku o premię, z wyjątkiem przypadku, gdy 

zmiana umowy kredytu dotyczy wyłącznie kwoty kredytu i następuje przed podjęciem 

przez BGK decyzji o przyznaniu premii. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 

oraz z 2019 r. poz. 730) 

Art. 25. 

1. Stanowisko dyrektora generalnego urzędu tworzy się w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, w urzędzie ministra, urzędzie przewodniczącego komitetu wchodzącego w 

skład Rady Ministrów, urzędzie centralnego organu administracji rządowej oraz w 

urzędzie wojewódzkim. 
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2. Stanowiska dyrektora generalnego urzędu nie tworzy się w Komendzie Głównej Policji, 

Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendzie Głównej Straży 

Granicznej. 

3. Dyrektor generalny urzędu podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu. 

4. Dyrektor generalny urzędu: 

1)   zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także 

organizację pracy, w szczególności przez: 

a)  sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie 

prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez kierownika urzędu, z 

wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez niego na podstawie ustaw, 

b)  nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu 

budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej urzędu, 

c)  występowanie z wnioskiem do właściwego organu administracji rządowej o nadanie 

regulaminu organizacyjnego urzędu, 

d)  ustalanie regulaminu organizacyjnego komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu 

pracy, 

e)  gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla 

urzędu oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku urzędu, 

f)  wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu [ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)]  

<ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>, 

g)   reprezentowanie Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 

16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1182), 

h)  sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w urzędzie, 

i)  (uchylona), 

j)  zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, 

k)  zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej; 

2)   dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz 

realizuje politykę personalną, w szczególności przez: 

a)  przygotowywanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie, 

b)  dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami 

korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy, 
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c)  organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, 

d)  dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, 

e)  administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w urzędzie; 

3)   wykonuje określone zadania kierownika urzędu, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią; 

4)   wykonuje inne zadania z upoważnienia kierownika urzędu. 

5. Dyrektor generalny urzędu do końca stycznia każdego roku składa Szefowi Służby 

Cywilnej sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy za rok ubiegły. 

6. Dyrektor generalny urzędu niezwłocznie wyznacza, w uzgodnieniu z kierownikiem urzędu, 

zastępującą go osobę kierującą departamentem (komórką równorzędną), a w urzędach 

wojewódzkich - wydziałem (komórką równorzędną). O ustanowieniu zastępstwa dyrektor 

generalny urzędu niezwłocznie zawiadamia Szefa Służby Cywilnej. 

7. Osoba zastępująca dyrektora generalnego urzędu wykonuje zadania dyrektora generalnego 

urzędu podczas jego nieobecności oraz w razie nieobsadzenia stanowiska dyrektora 

generalnego urzędu, do czasu jego obsadzenia. 

8. W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora generalnego urzędu i niewyznaczenia 

osoby jego zastępującej, Szef Służby Cywilnej w porozumieniu z kierownikiem urzędu 

wyznacza członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w tym urzędzie do 

zastępowania dyrektora generalnego urzędu, do czasu obsadzenia tego stanowiska. 

9. Zadania przewidziane w ustawie dla dyrektora generalnego urzędu w urzędach, w których 

nie tworzy się stanowiska dyrektora generalnego urzędu, wykonują kierownicy tych 

urzędów. 

10. Dyrektor generalny urzędu albo osoba zastępująca dyrektora generalnego urzędu, w 

przypadku nieobsadzenia tego stanowiska, może wydawać zarządzenia w celu realizacji 

zadań, o których mowa w ust. 4. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o 

szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 592 

oraz z 2019 r. poz. 1495) 

Art. 76. 

1. Zarządca kompensacji, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia wszczęcia 

postępowania kompensacyjnego, przystępuje do wyceny wartości składników 
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majątkowych stoczni oraz sporządzenia planu sprzedaży składników majątkowych stoczni 

(plan sprzedaży). W tym celu zarządca kompensacji może zlecić: 

1)   przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego - powołanemu w tym celu biegłemu 

rewidentowi lub podmiotowi zatrudniającemu biegłych rewidentów, lub podmiotowi, na 

rzecz którego biegli rewidenci świadczą swoje usługi na podstawie innego stosunku 

prawnego niż umowa o pracę; 

2)   wykonanie szczegółowego projektu podziału majątku stoczni na zespoły składników 

nadających się do gospodarczego wykorzystania pod względem technicznym i 

technologicznym celem przygotowania ich do sprzedaży - powołanym w tym celu 

biegłym wpisanym na listę biegłych sądowych z zakresu wyceny, organizacji i 

zarządzania lub podmiotowi zatrudniającemu biegłych, lub podmiotowi, na rzecz którego 

biegli świadczą swoje usługi na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa o pracę; 

3)   dokonanie wyceny wartości rynkowej majątku stoczni w warunkach wymuszonej 

sprzedaży, w całości oraz z uwzględnieniem podziału, o którym mowa w pkt 2 - 

powołanym w tym celu biegłym wpisanym na listę biegłych sądowych z zakresu wyceny, 

organizacji i zarządzania lub podmiotowi zatrudniającemu biegłych, lub podmiotowi, na 

rzecz którego biegli świadczą swoje usługi na podstawie innego stosunku prawnego niż 

umowa o pracę. 

2. Wycena, o której mowa w ust. 1 pkt 3, powinna dla każdego wydzielonego zespołu 

składników majątku stoczni wskazywać: nieruchomości wchodzące w jego skład, ich 

obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, inne środki trwałe, 

stwierdzone prawa, a także obciążenia. 

3. W wycenie, o której mowa w ust. 1 pkt 3, należy odrębnie podać wartość majątku stoczni 

w całości oraz wartość wydzielonych zespołów składników majątku stoczni, 

przeznaczonych do sprzedaży bez uwzględnienia wpływu na te wartości obciążeń 

zabezpieczających wierzytelności osób trzecich oraz praw i roszczeń, o których mowa w 

ust. 4. 

4. Jeżeli składniki majątku stoczni obciążone są hipoteką przymusową, hipoteką morską, 

hipoteką, zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym, zastawem, a także prawami i 

roszczeniami osobistymi, w wycenie, o której mowa w ust. 1 pkt 3, należy oddzielnie 

podać ich wartość oraz wartości składników majątku obciążonych, a także stosunek 

wartości tych praw do wartości zespołu składników. 
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5. Podziału majątku stoczni dokonuje się na zespoły składników tak, aby były one atrakcyjne 

dla kupujących - w celu osiągnięcia maksymalizacji wpływów z ich sprzedaży. 

6. Do zleceń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów [o zamówieniach 

publicznych oraz] o komercjalizacji i prywatyzacji. Wybór biegłych odbywa się w drodze 

przetargu. 

Art. 82. 

1. Zarządca kompensacji dokonuje sprzedaży składników majątku stoczni wyodrębnionych w 

planie sprzedaży, na rzecz kupującego wyłonionego w otwartym, przejrzystym, 

bezwarunkowym, niedyskryminacyjnym, przeprowadzonym z zachowaniem warunków 

uczciwej konkurencji, przetargu nieograniczonym. Do przetargu stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, z tym że: 

1)   szczegółową procedurę przetargu oraz wysokość wadium określa Prezes Agencji w 

postanowieniu, o którym mowa w art. 79; 

2)   o przetargu należy zawiadomić przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnokrajowym i w 

prasie o zasięgu lokalnym, co najmniej na dwa tygodnie, a jeżeli przetarg dotyczy 

składników majątkowych stanowiących nieruchomości - co najmniej na osiem tygodni 

przed jego terminem; 

3)   przetarg prowadzi zarządca kompensacji; 

4)   otwarcia ofert dokonuje zarządca kompensacji; 

5)   wyboru oferty dokonuje zarządca kompensacji; 

6)   postanowienie o zakończeniu procedury przetargowej wydaje Prezes Agencji, w terminie 

nie dłuższym niż tydzień od dnia wyboru oferty. 

2. W przypadku braku ważnych ofert w pierwszym przetargu lub w przypadku niewyłonienia 

kupującego w pierwszym przetargu z innych przyczyn, zarządca kompensacji sprzedaje 

składniki majątku stoczni w drodze aukcji z ceną wywoławczą nie niższą od: 

1)   najwyższej ceny zaoferowanej w przetargu, który nie doszedł do skutku; 

2)   ceny oszacowania w przypadku, w którym przetarg nie doszedł do skutku z powodu nie 

złożenia w przetargu żadnej oferty nabycia składników majątkowych stoczni. 

3. Do aukcji stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1. 

4. Do wydzierżawienia składników majątkowych stoczni na podstawie art. 81, oraz do 

sprzedaży składników majątkowych stoczni w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, nie 

stosuje się przepisów: [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),] art. 1 ust. 2 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 3, art. 19 i art. 19b 
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ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 

747 i 978), art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. 

U. z 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 r. poz. 1569 i 1642) oraz art. 5a-5c ustawy z dnia 8 

sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 154). 

5. Procedura sprzedaży przewidziana ustawą powinna być zakończona do dnia 31 maja 2009 

r., chyba że Komisja Europejska wyrazi zgodę na przedłużenie tego terminu w przypadku, 

gdy okaże się to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania kompensacyjnego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1445 i 1572) 

Art. 4. 

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 2018 

r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 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, z 2018 r. poz. 1669 i 1693 oraz z 2019 r. poz. 730), do wyboru partnera 

prywatnego i 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]  <ustawa z dnia 11 września 2019 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 
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przepisów niniejszej ustawy, a w przypadku wniesienia przez podmiot publiczny wkładu 

własnego będącego nieruchomością, także przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 

492, 801 i 1309). 

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 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, 

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 (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869). 

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 

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych] < art. 445 ust. 1, art. 

452 i art. 453 ustawy z dnia 11 września 2019 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. 
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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. 1360, 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 zamówienia>, dokumentach koncesji albo innej 

dokumentacji postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego. 

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]  <art. 120 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych> albo art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o 

umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. 
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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] < art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 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. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu, [specyfikacja istotnych warunków zamówienia] <dokumenty 

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. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1042) 

Art. 53. 

1. Wykładowcami Krajowej Szkoły mogą być sędziowie, prokuratorzy i nauczyciele 

akademiccy oraz inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z określonej dziedziny, a 

także sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku, których wiedza oraz doświadczenie 
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zawodowe i dydaktyczne dają gwarancję należytego wykonywania powierzonej im 

funkcji. Do wyboru wykładowców Krajowej Szkoły nie stosuje się przepisów [ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 

oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)]  <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. …)>. 

2. W przypadku uzasadnionej potrzeby, w celu ujednolicania treści dydaktycznych 

przedstawianych w czasie zajęć oraz sposobu oceny sprawdzianów, Dyrektor Krajowej 

Szkoły może powołać koordynatora zajęć spośród wykładowców Krajowej Szkoły 

wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, prowadzących zajęcia co 

najmniej od 2 lat. 

3. Za sprawowanie funkcji koordynatora zajęć przysługuje wynagrodzenie. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, nie przysługuje w przypadku, gdy 

koordynatorem zajęć jest sędzia, prokurator lub referendarz sądowy delegowany do 

Krajowej Szkoły. 

5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia 

koordynatora zajęć w wymiarze nie większym niż 40% wynagrodzenia zasadniczego 

sędziego i prokuratora w stawce pierwszej, uwzględniając zakres obowiązków 

koordynatora zajęć i nakład jego pracy. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 466) 

 

Art. 5. 

1. Zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania środków objętych programem 

operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy, wykonuje jako instytucja 

pośrednicząca, o której mowa w art. 58 ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006: 

1)   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją" - dla osi 

priorytetowych, o których mowa w art. 3 pkt 1-3; 

2)   samorząd województwa - dla osi priorytetowej, o której mowa w art. 3 pkt 4; 
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3)   jednostka sektora finansów publicznych lub fundacja, której jedynym fundatorem jest 

Skarb Państwa, którym minister właściwy do spraw rybołówstwa powierzył wykonywanie 

zadań instytucji zarządzającej - dla osi priorytetowej, o której mowa w art. 3 pkt 5. 

2. W przypadku instytucji pośredniczących wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3, zadania, o 

których mowa w ust. 1, są wykonywane na podstawie umowy. 

3. W umowie, o której mowa w ust. 2, są określone w szczególności zakres powierzonych 

zadań, sposób ich wykonywania i warunki rozwiązania umowy. 

4. Do powierzenia zadań podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się 

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

2017 r. poz. 1579 i 2018)]  <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. …)>. 

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki i 

sposób wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa, mając 

na względzie zapewnienie prawidłowości, skuteczności i efektywności zarządzania 

programem oraz prawidłowego wykonywania zadań instytucji zarządzającej. 

6. Informacje o podmiotach wykonujących zadania instytucji zarządzającej, zakresie tych 

zadań oraz dacie rozpoczęcia i zakończenia ich wykonywania są umieszczane na stronie 

internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

 

Art. 11. 

1. Pomoc w ramach środków, o których mowa w art. 3 pkt 2 lit. c oraz pkt 3 lit. d, może być 

również przyznana, w drodze umowy o dofinansowanie zawieranej z inicjatywy instytucji 

zarządzającej, bez konieczności składania wniosku o dofinansowanie na realizację 

określonych operacji służących wskazanym przez tę instytucję celom o istotnym 

znaczeniu dla sektora rybackiego. 

2. Pomoc zgodnie z ust. 1 może być przyznana organowi administracji publicznej, organizacji 

pożytku publicznego, jednostkom badawczo-rozwojowym lub uczelniom publicznym. 

3. W przypadku przyznania pomocy zgodnie z ust. 1, instytucja zarządzająca umieszcza na 

stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa 

informację o konkursie ofert zawierającą określenie: 

1)   środka i zakresu operacji; 

2)   wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację operacji; 

3)   terminu zgłaszania ofert; 
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4)   kryteriów oceny ofert; 

5)   warunków i sposobu przeprowadzenia konkursu. 

4. Instytucja zarządzająca niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert zawiera umowę o 

dofinansowanie operacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1. Do konkursu ofert nie stosuje się 

przepisów [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych]  < ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych>. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 i 

1724) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie 

terminalu wymaganych ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa oraz 

inwestycji towarzyszących. 

2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)    terminal - terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wraz z 

obiektami, urządzeniami, sieciami i instalacjami służącymi do jego budowy, przebudowy, 

remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub 

rozbiórki, w szczególności wraz z obiektami sieci gazowej, sieciami i przyłączami 

elektroenergetycznymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, cieplnymi, 

telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi, infrastrukturą drogową lub kolejową, 

nabrzeżami, placami składowymi, obiektami magazynowymi, budynkami produkcyjnymi, 

montowniami lub wytwórniami; 

2)   kataster nieruchomości - kataster w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 i 730); 

3)   inwestor - podmiot realizujący odpowiednio inwestycję w zakresie terminalu lub 

inwestycję towarzyszącą; 

4)   roboty budowlane, dostawy, usługi - roboty budowlane, dostawy, usługi w rozumieniu 

[ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
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1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)]  <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>; 

5)   inwestycje towarzyszące - inwestycje, o których mowa w art. 38; 

6)   uzbrojenie terenu - urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 

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

2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801) oraz ropociągi; 

7)    infrastruktura niezbędna do obsługi - obiekty, urządzenia, sieci i instalacje służące do 

budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, 

eksploatacji lub rozbiórki odpowiednio instalacji służących do poprawy parametrów 

jakościowych paliw gazowych, gazociągów, jednostek kogeneracji, węzłów gazu, tłoczni 

gazu, instalacji magazynowych gazu, przyłączy, stacji regazyfikacji skroplonego gazu 

ziemnego lub baz bunkrowania i przeładunku skroplonego gazu ziemnego, o których 

mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 lit. b, art. 38 pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. b-zj oraz pkt 3, w 

szczególności: obiekty sieci gazowej, sieci i przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, 

kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne i teleinformatyczne, infrastruktura drogowa lub 

kolejowa, nabrzeża, place składowe, obiekty magazynowe, budynki produkcyjne, 

montownie lub wytwórnie. 

Art. 31. 

1. Zamówienia udzielane w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem 

inwestycji określonych w art. 2 ust. 2, jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, są realizowane zgodnie z [art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych] <art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych>. Zamówienia te udzielane są w sposób pozwalający na zawarcie 

umów bez zbędnej zwłoki, a jeżeli wartość umowy bez podatku od towarów i usług jest 

równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach 

[wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych] <, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych>, w zakresie, w jakim przepisy te regulują 

zamówienia sektorowe, to jest ona zawierana z zachowaniem warunków uczciwej 

konkurencji - w procedurze otwartej, rzetelnej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej. Po 

złożeniu ofert i ewentualnej preselekcji procedura ta może obejmować negocjacje, 

zgodnie ze wspomnianymi zasadami, w celu określenia elementów najbardziej 

dostosowanych do specyfiki lub złożoności potrzeb. 
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2. Kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości umów, o 

których mowa w ust. 1, ustalany jest zgodnie z [przepisami wydanymi na podstawie art. 

35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych] < art. 3 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych>. 

 

Art. 32. 

Umowy związane z wykorzystaniem inwestycji w zakresie terminalu mogą być zawierane na 

okres dłuższy niż 4 lata. [Przepisu art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 

1622 i 1649) 

 

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. 1693), 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. 1669 i 

1693), 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 
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publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)] <art. 7 pkt 36 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>. 

3. Podmiot publiczny nie może w celu uniknięcia stosowania ust. 1 dzielić inwestycji na kilka 

inwestycji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1508) 

Art. 40. 

1. Przed zastosowaniem dyscyplinarnego środka zapobiegawczego niedopuszczenia do 

wykonywania czynności służbowych lub osadzenia w izbie zatrzymań przełożony 

dyscyplinarny, wojskowy organ porządkowy lub Żandarmeria Wojskowa poleca poddanie 

żołnierza badaniom koniecznym do ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyku w 

organizmie tego żołnierza, w tym zabiegowi pobrania krwi, zwanymi dalej "badaniami". 

2. Żołnierz jest obowiązany poddać się badaniom oraz zabiegom niezbędnym do wykonania 

podstawowych badań laboratoryjnych, pod warunkiem że dokonywane są z zachowaniem 

wskazań wiedzy medycznej i nie zagrażają jego zdrowiu. 

3. Badania laboratoryjne i zabiegi niezbędne do ich wykonania przeprowadzane w ramach 

badań mogą być dokonywane wyłącznie przez uprawnionych do tego pracowników 

ochrony zdrowia. 

4. Polecenie poddania się badaniom przekazuje się żołnierzowi ustnie, a następnie stwierdza 

się w rozkazie lub decyzji, z których wyciąg niezwłocznie doręcza się żołnierzowi, oraz 

poucza się go o prawie, terminie i trybie wniesienia zażalenia, o którym mowa w ust. 7. 

5. Z badań lub w przypadku braku możliwości ich przeprowadzenia sporządza się protokół. 

6. Odmowa żołnierza poddania się badaniom lub uniemożliwienie ich przeprowadzenia nie 

wyłącza zastosowania środków zapobiegawczych. 

7. Żołnierzowi przysługuje prawo złożenia zażalenia do wyższego przełożonego 

dyscyplinarnego lub przełożonego wojskowego organu porządkowego albo komendanta 

jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, której żołnierz zastosował ten środek, 

w terminie trzech dni od dnia doręczenia wyciągu, o którym mowa w ust. 4, na: 

1)   polecenie poddania badaniom; 

2)   warunki i sposób przeprowadzenia tych badań. 
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8. Koszty badań ponoszone są z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister 

Obrony Narodowej. 

9. Do zamówień na przeprowadzanie badań nie stosuje się przepisów [ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 

2019 r. poz. 53 i 730)] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. …)>. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386, z późn. zm.) 

 

Art. 62d. 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzonym badaniu sprawozdania 

finansowego na zlecenie kasy lub Kasy Krajowej, Komisja Nadzoru Finansowego może 

zobowiązać kasę lub Kasę Krajową do zlecenia wskazanemu biegłemu rewidentowi 

zbadania prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych sporządzanych przez kasę 

lub Kasę Krajową, kontroli ksiąg rachunkowych lub analizy portfela kredytowego. Jeżeli 

w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono nieprawidłowości w kasie albo Kasie 

Krajowej, koszty badania ponosi odpowiednio kasa albo Kasa Krajowa, a w razie 

niestwierdzenia w wyniku przeprowadzonych badań nieprawidłowości w kasie albo Kasie 

Krajowej, koszty badania ponosi Komisja Nadzoru Finansowego. 

2. Zlecenie badania określonego w ust. 1 może zostać udzielone także bezpośrednio przez 

Komisję Nadzoru Finansowego. Koszty badania ponosi wówczas Komisja Nadzoru 

Finansowego. Jeżeli w wyniku badania zleconego przez Komisję Nadzoru Finansowego 

stwierdzono nieprawidłowości w kasie albo w Kasie Krajowej, koszty badania ponosi 

odpowiednio kasa albo Kasa Krajowa. 

3. Do zlecenia biegłemu rewidentowi badania sprawozdania finansowego kasy albo Kasy 

Krajowej, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów [ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215)]  <ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>. 
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U S T A W A   z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427, 

1608 i 1635) 

Art. 162. 

1. Funkcjonariusz jest obowiązany poinformować przełożonego o podjęciu przez małżonka 

lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym zatrudnienia lub innych 

czynności zarobkowych w podmiotach świadczących usługi detektywistyczne lub usługi 

w zakresie ochrony osób i mienia lub podjęciu działalności gospodarczej w tym zakresie, 

a także o fakcie bycia wykonawcą w rozumieniu przepisów [ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. 

poz. 53 i 730)] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. …)> na rzecz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub 

nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, w terminie 14 dni od dnia uzyskania 

informacji o wystąpieniu takiej sytuacji. 

2. Funkcjonariusz jest obowiązany poinformować przełożonego o objęciu przez niego, 

małżonka lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym akcji lub 

udziałów w podmiotach świadczących usługi detektywistyczne lub usługi w zakresie 

ochrony osób i mienia, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o wystąpieniu 

takiej sytuacji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1249 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534) 

 

Art. 50. 

1. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum podlega badaniu przez firmę audytorską. 

2. Minister dokonuje wyboru firmy audytorskiej w trybie przepisów [ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)] 

<ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>. 
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U S T A W A   z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r. poz. 1118) 

 

Art. 36b. 

1. Warunki koordynacji robót budowlanych strony ustalają w umowie o koordynacji robót 

budowlanych, zawartej na piśmie pod rygorem nieważności. Przepisy art. 19 ust. 1 i 2 

stosuje się odpowiednio. 

2. W umowie o koordynacji robót budowlanych ustala się w szczególności kwestie dotyczące: 

1)   udostępniania posiadanych informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji 

projektowej; 

2)   dostępu do nieruchomości w celu umieszczenia i eksploatacji infrastruktury 

telekomunikacyjnej, z wyłączeniem jej umieszczania w pasie drogowym dróg 

publicznych; 

3)   warunków technicznych i eksploatacyjnych w zakresie realizowania na tym samym 

terenie budowy robót budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i infrastruktury 

telekomunikacyjnej; 

4)   harmonogramu prac każdej ze stron oraz zasad zapewnienia dostępu do budowy; 

5)   wyznaczenia koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego, jeżeli jest wymagany; 

6)   zabezpieczenia terenu budowy; 

7)   pokrycia i zabezpieczenia dodatkowych kosztów ponoszonych przez operatora sieci. 

3. Do umowy o koordynacji robót budowlanych przepisy art. 19 ust. 1 i 2, art. 21, art. 22, art. 

24 i art. 24a ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym że decyzje wydaje starosta albo 

wojewoda. 

4. Warunek, o którym mowa w art. 36a ust. 3 pkt 2, uważa się za spełniony również wówczas, 

gdy w umowie o koordynacji robót budowlanych wnioskodawca zobowiązał się pokryć 

dodatkowe koszty ponoszone przez operatora sieci, oferując zabezpieczenie wykonania 

tego zobowiązania, o którym mowa w [art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)]  <art. 450 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>. 
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U S T A W A   z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730, 1495 i 1696) 

 

Art. 19. 

1. Organizator dokonuje wyboru operatora w trybie: 

[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. 1560, 1603, 1669 i 1693) albo] 

<1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …) 

albo> 

2)    ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 

(Dz. U. poz. 1920 oraz z 2018 r. poz. 1669 i 1693) albo 

3)   art. 22 ust. 1. 

2. Organizator może realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w 

formie samorządowego zakładu budżetowego. 

Art. 21. 

1. Przy udzielaniu zamówienia publicznego na wykonywanie publicznego transportu 

zbiorowego, w [specyfikacji istotnych warunków zamówienia] <dokumentach 

zamówienia> można uwzględnić w szczególności normy jakości i powszechną 

dostępność świadczonych usług, w tym: 

1)   liczbę i rodzaj środków transportu, niezbędnych do realizacji usług wraz z odpowiednim 

personelem oraz zapleczem technicznym, zabezpieczającym ich obsługę, które 

przedsiębiorca posiada w chwili składania oferty lub w których posiadaniu będzie 

najpóźniej w chwili rozpoczęcia świadczenia usług; 

2)   rozwiązania techniczne zastosowane w środkach transportu służące zwłaszcza 

zapewnieniu ochrony środowiska oraz dogodnej obsługi pasażerów, w tym osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej; 

3)   standard wyposażenia środków transportu. 

2. Organizator może określić w [specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa 

w ust. 1] <dokumentach zamówienia, o których mowa w ust. 1> , iż świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej, liniach 

komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, które są nierentowne, będzie wiązało się ze 

świadczeniem takich usług przez tego samego operatora na innej linii komunikacyjnej, 

liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, które są rentowne. 
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3. Do [specyfikacji istotnych warunków zamówienia] <dokumentów zamówienia> dołącza 

się projekt umowy, o której mowa w art. 25. 

 

Art. 22. 

1. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy: 

1)   średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro lub 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia 

tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo 

2)   świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane 

przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany 

do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo 

3)   
(3)

 świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane 

w transporcie kolejowym, przy zastosowaniu jednego z trybów, o których mowa w art. 5 

ust. 2, 3a i 4-6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, z zastrzeżeniem art. 22a, albo 

4)   wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i 

niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych 

trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których 

mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2. 

2. 
(4)

 Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego nie 

więcej niż 23 środki transportu, którymi będzie wykonywany publiczny transport 

zbiorowy w transporcie drogowym, progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać 

podwyższone do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy mniejszej niż 2 000 000 

euro lub świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze 

mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie. 

3. Do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej 

na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-29. 

4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, zawartej w trybie, o którym mowa w ust. 1, ma być świadczenie 

usług przewozowych w komunikacji miejskiej, umowa powinna przyjąć formę koncesji 

na usługi. Przepisu nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zawarcia umowy z 



- 115 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

podmiotem wewnętrznym, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie 

lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100% udziałów lub akcji 

tego podmiotu wewnętrznego. 

5. W przypadku podmiotu wewnętrznego, w którym jednostka samorządu terytorialnego 

samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego nie posiada 100% 

udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego, umowa o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego zawarta w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna 

przyjąć formę koncesji na usługi. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) 

nr 1370/2007. 

7. 
(5)

 (uchylony). 

8. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w 

przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być zawarta na okres 12 miesięcy i w 

uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu, z tym że łączny okres 

obowiązywania przedłużonej umowy nie może przekroczyć 2 lat. 

9. Do bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów: 

[1)   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 35, 

oraz] 

<1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem 

art. 36, oraz > 

2)    ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi. 

Art. 25. 

1. Organizator, po wybraniu najkorzystniejszej oferty na podstawie warunków i kryteriów 

określonych w [specyfikacji istotnych warunków zamówienia] <dokumentach 

zamówienia> , w terminie 30 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, 

zawiera z przedsiębiorcą umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż: 

1)   10 lat - w transporcie drogowym; 

2)    15 lat - w transporcie kolejowym, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 5 ust. 

3a i 4a-5 oraz art. 8 ust. 2 i 2a rozporządzenia (WE) nr 1370/2007; 
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3)   15 lat - w transporcie innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w 

żegludze śródlądowej. 

3. W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się w szczególności: 

1)   opis usług wynikających z zamówienia; 

2)   linię komunikacyjną, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjną, których dotyczy 

umowa; 

3)   czas trwania umowy; 

4)   warunki dotyczące norm jakości oraz podnoszenia jakości usług świadczonych w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego; 

5)   wymagania w stosunku do środków transportu, w tym dotyczące wprowadzania 

nowoczesnych rozwiązań technicznych, a także ich dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej; 

6)   warunki zmiany opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 

listopada 1984 r. - Prawo przewozowe, za usługę świadczoną w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, jeżeli stroną umowy, której przysługują wpływy z tych opłat, jest 

operator; 

7)   warunki, na jakich jest dopuszczalne podwykonawstwo w realizacji usług świadczonych 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

8)   sposób rozpatrywania przez operatora skarg i reklamacji składanych przez pasażerów oraz 

przyznawania ewentualnych odszkodowań wynikających z realizacji usług świadczonych 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

9)   częstotliwość składania sprawozdań z realizacji usług świadczonych w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, w tym informacji dotyczących liczby pasażerów na 

danej linii komunikacyjnej; 

10)  zasady rozliczeń, w szczególności zasady podziału kosztów za realizację usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego, z uwzględnieniem stosowania przez 

operatora ulg ustawowych oraz ulg ustanowionych na obszarze właściwości danego 

organizatora; 

11)  zasady rozliczeń za realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w 

przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie tych usług z 

przyczyn niezależnych od operatora; 

12)  stronę umowy, której przysługują wpływy z opłat, o których mowa w pkt 6; 
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13)  stronę umowy, która jest zobowiązana do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 

46 ust. 1 pkt 3, 6 oraz 9; 

14)  sposób dystrybucji biletów; 

15)  sposób, w jaki jest obliczana rekompensata; 

16)  stronę umowy, która obowiązana jest uzgodnić zasady korzystania z przystanków 

komunikacyjnych i dworców z ich właścicielami lub zarządzającymi; 

17)  warunki korzystania ze środków transportu organizatora, jeżeli są udostępnione 

operatorowi; 

18)  warunki wykorzystywania środków transportu w zależności od natężenia ruchu 

pasażerów; 

19)  warunki zakupu przez operatora środków transportu drogowego niezbędnych do 

realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

20)  zasady współpracy przy tworzeniu i aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy 

funkcjonowania przewozów; 

21)  w transporcie kolejowym - zakres korzystania z infrastruktury, w szczególności zakres 

przepustowości trasy oraz standard jakości dostępu będące przedmiotem umowy; 

22)  kary umowne; 

23)  warunki zmiany oraz rozwiązania umowy; 

24)   informacje, o których mowa w art. 4 ust. 8 zdanie trzecie rozporządzenia (WE) nr 

1370/2007, które operator jest obowiązany przekazywać organizatorowi w celu udzielenia 

zamówienia w trybach, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2. 

4. Sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 15, powinien odpowiadać wymaganiom określonym 

w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007. 

5. Do uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 16, przepisy art. 32 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 46. 

1. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego odbywa się zgodnie z następującymi 

zasadami: 

1)   przewóz osób odbywa się środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób, 

odpowiadającymi wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym; 
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2)   środki transportu, którymi są wykonywane usługi w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego, powinny być oznakowane w sposób widoczny dla pasażera, a w transporcie 

drogowym dodatkowo w tablice kierunkowe oraz nazwę przewoźnika albo organizatora; 

3)   rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów i przewoźników są 

podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy 

przystankach komunikacyjnych oraz dworcach z wyłączeniem przystanków 

komunikacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla wysiadających pasażerów; 

4)   w transporcie drogowym w rozkładzie jazdy mogą być uwzględnione wyłącznie 

przystanki komunikacyjne i dworce określone przez organizatora; 

5)   rozkłady jazdy są poddawane aktualizacji, o której mowa w ustawie z dnia 15 listopada 

1984 r. - Prawo przewozowe; 

6)   cennik opłat lub taryfa są podawane do publicznej wiadomości na dworcu, a w każdym 

środku transportu wykonującym przewozy w ramach komunikacji miejskiej oraz w 

transporcie drogowym znajduje się wyciąg z cennika opłat lub taryfy, przy czym cennik 

opłat w przewozach o charakterze użyteczności publicznej powinien także zawierać ceny 

biletów ulgowych: 

a)  ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: 

–  ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295), 

–  ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193), 

–  ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276), 

–   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 

1290 i 1669) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1457, 1560 i 1669), 

–   ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1668), 

–  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 

2010 r. poz. 1465 oraz z 2011 r. poz. 696), 

–  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 i 1669), 
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b)  wynikających z uprawnień pasażerów do innych ulgowych przejazdów, ustanowionych na 

obszarze właściwości danego organizatora; 

7)   wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach komunikacyjnych 

lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy; 

8)   w międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym podróż może 

się rozpocząć i zakończyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

9)   na dworcu znajduje się dostępny do wglądu pasażera regulamin przewozu osób w 

publicznym transporcie zbiorowym opracowany przez: 

a)  organizatora, 

b)  operatora lub grupę operatorów i zatwierdzony przez organizatora, 

c)  przewoźnika, o którym mowa w art. 30 i 31 

- a w środkach transportu znajduje się wyciąg z tego regulaminu; 

10)  operator uwzględnia uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów określone w pkt 6; 

11)  w przewozach o charakterze użyteczności publicznej mogą być ustanawiane przez 

operatora uprawnienia do ulgowych przejazdów w uzgodnieniu z organizatorem; 

12)  środki transportu udostępnione operatorowi przez organizatora mogą być 

wykorzystywane wyłącznie do realizacji przewozów na podstawie zawartej z 

organizatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego; 

[13)  w przypadku gdy wartość zamówienia publicznego albo przedmiotu umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przekracza wyrażoną w 

złotych równowartość kwoty 30 000 euro, przy zakupie środków transportu drogowego 

operator powinien uwzględniać czynnik energetyczny i oddziaływania na środowisko 

podczas całego cyklu użytkowania środków transportu;] 

<13) w przypadku gdy wartość zamówienia publicznego albo przedmiotu umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest równa albo 

przekracza 130 000 złotych, przy zakupie środków transportu drogowego operator 

powinien uwzględniać czynnik energetyczny i oddziaływania na środowisko podczas 

całego cyklu użytkowania środków transportu;> 

14)  przewóz osób realizowany w strefie transgranicznej w transporcie drogowym nie zwalnia 

z obowiązku uzyskania zezwolenia, o którym mowa w rozporządzeniu (EWG) nr 684/92. 

2. Podmiot, któremu organizator zlecił realizację części lub całości zadań z zakresu 

organizacji publicznego transportu zbiorowego, nie może być jednocześnie operatorem 
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ani podmiotem powiązanym z operatorem w sposób uniemożliwiający bezstronną 

realizację zadań. 

3. Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, wzór i 

sposób oznakowania środków transportu, którymi są wykonywane przewozy o 

charakterze użyteczności publicznej, w zakresie transportu drogowego, kolejowego, 

innego szynowego, linowego i linowo-terenowego, uwzględniając konieczność 

ujednolicenia oznakowania środków transportu w tych przewozach i zapewnienia 

możliwości identyfikowania tych przewozów. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw żeglugi 

śródlądowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu mogą określić, 

w drodze rozporządzenia, wzór i sposób oznakowania środków transportu, którymi są 

wykonywane przewozy o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie transportu 

morskiego oraz żeglugi śródlądowej, uwzględniając konieczność ujednolicenia 

oznakowania środków transportu w tych przewozach i zapewnienia możliwości 

identyfikowania tych przewozów. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 

622 i 1287) 

Art. 53. 

1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do 

kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem 

pozostającym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. 

2. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do 

kierowania tramwajem jest prowadzona pojazdem szynowym podmiotu, o którym mowa 

w art. 51 ust. 5 pkt 1. 

3. Pojazdy wykorzystywane do prowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w 

zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami 

silnikowymi powinny spełniać wymagania, o których mowa w art. 24. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów: 

1)   
(20)

 o których mowa w art. 54 ust. 5; 
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2)   którymi prowadzi się egzamin w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B1, C1, C1+E, 

C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E. 

4a. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, 

A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym 

pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby. 

5. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, przeprowadzając postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do przeprowadzania 

praktycznej części egzaminu na prawo jazdy przygotowując [specyfikację istotnych 

warunków zamówienia] <dokumenty zamówienia> lub powołując komisję przetargową, 

włączają do prac przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia 

kierowców, na ich wniosek, a w razie braku takich organizacji - przedstawicieli 

ogólnopolskich organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, wyrażających 

wolę wzięcia udziału w postępowaniu. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na 

pojazdy jest zawierana przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na okres nie krótszy 

niż 4 lata. 

Art. 57b. 

Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego dokonuje, z zachowaniem przepisów 

[ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych]  <ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>, wyboru dostawcy 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 51 ust. 2a pkt 1. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 

r. poz. 409 i 730) 

Art. 41. 

1. Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. 

2. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna jest zobowiązany do zawarcia umowy 

ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i 

finansowania składki na to ubezpieczenie. 

3. W przypadku gdy dziennego opiekuna zatrudniają podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 

1 pkt 1, umowa, o której mowa w ust. 2, zawierana jest na zasadach określonych w 



- 122 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

[ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)] <ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730, 959 i 1655) 

 

Art. 26. 

1. Podmiot leczniczy spełniający przesłanki określone w [art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)]  <art. 4, art. 

5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. …)>, zwany dalej "udzielającym zamówienia", może udzielić zamówienia na 

udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej 

"zamówieniem", podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, lub osobie 

legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych 

w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zwanym dalej 

"przyjmującym zamówienie". 

2. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej lub zakres 

świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego zamówienie, zgodnie z 

wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w 

art. 100. 

3. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. 

4. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 

148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora 

oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego 

udzielającego zamówienia. 

4a. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro liczonej według średniego kursu 

złotego w stosunku do euro, ustalonego w [przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 
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3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych] <zgodnie z art. 3 ust. 

2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych>. 

5. Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów [o zamówieniach publicznych] 

<ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych>. 

 

Art. 115. 

1. Na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 i 4-7, podmioty wykonujące 

działalność leczniczą mogą uzyskać środki finansowe na podstawie umowy zawartej: 

1)   ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra, centralny organ administracji 

rządowej, wojewodę, a także z jednostką samorządu terytorialnego lub z uczelnią 

medyczną; 

2)   z innym podmiotem uprawnionym do finansowania tych zadań na podstawie odrębnych 

przepisów. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1307 i 1669) oraz w art. 2 pkt 2 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). 

3. Na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1-6, podmioty wykonujące 

działalność leczniczą mogą uzyskać od podmiotu, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem 

uczelni medycznej, dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dotację, o której mowa w ust. 3, na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 

2 i 3, może przyznać: 

1)   minister właściwy do spraw zdrowia: 

a)  spółce kapitałowej, w której reprezentowany przez niego Skarb Państwa posiada udziały 

albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, 

b)  spółce kapitałowej wykonującej działalność leczniczą, w której uczelnia medyczna 

posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, 

c)  samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem 

tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia albo uczelnia medyczna; 

2)   inny minister, centralny organ administracji rządowej oraz wojewoda: 
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a)  spółce kapitałowej, w której reprezentowany przez niego Skarb Państwa posiada udziały 

albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, 

b)  samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego jest podmiotem 

tworzącym. 

4a. Podmiot leczniczy może uzyskać dotację od podmiotów, o których mowa w ust. 4, 

wyłącznie na realizację zadania, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 2 i 3, dla którego 

została wydana pozytywna opinia, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

4b. Podmiot leczniczy ubiegający się o dotację, o której mowa w ust. 4, przedkłada 

właściwemu organowi pozytywną opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, wraz z wnioskiem o dotację. 

5. Do warunków i trybu przekazywania środków publicznych na podstawie umowy, o której 

mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy [o zamówieniach publicznych] <ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych>, chyba że przepisy odrębne 

stanowią inaczej. 

6. Dotacja, o której mowa w ust. 3, niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na 

zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1537) 

 

Art. 41. 

Do zamówień udzielanych w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem 

inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej, stosuje się przepisy [ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 

2018)] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

poz. …)> , z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. 
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Art. 42. 

1. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu złożenia ofert, zamawiający 

wzywa do wniesienia wadium w dodatkowym terminie. Po bezskutecznym upływie tego 

terminu zamawiający wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia. 

[2. W przypadku gdy w określonym terminie wykonawcy nie złożyli wymaganych przez 

zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli 

pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, zawierające błędy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie więcej niż trzykrotnie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 

zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, 

usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż 

w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo termin składania ofert.] 

<2. W przypadku gdy w określonym terminie wykonawcy nie złożyli wymaganych przez 

zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w art. 7 pkt 17 lub 20 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych, lub nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli 

wymagane przez zamawiającego środki dowodowe, o których mowa w art. 7 pkt 17 i 

20 tej ustawy, zawierające błędy, lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający 

wzywa ich do złożenia odpowiednio podmiotowych środków dowodowych lub 

przedmiotowych środków dowodowych lub pełnomocnictw, w wyznaczonym 

terminie, nie więcej niż trzykrotnie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 

wezwanie zamawiającego środki dowodowe powinny potwierdzać spełnianie przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 
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nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.> 

3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

trzecie wezwanie, o którym mowa w ust. 2, nie złożył [dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych] <podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w art. 7 pkt 17 lub 20 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych>, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika 

to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

4. Zamawiający może, nie więcej niż dwukrotnie, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni. 

[5. Zamawiający może żądać zawarcia przez wykonawcę w ofercie informacji o 

podwykonawcach, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.] 

6. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu inne niż wymienione w [art. 93 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych] <art. 255 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych> przesłanki unieważnienia 

postępowania, w szczególności możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku 

gdy złożono tylko jedną ofertę lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że 

przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

zamawiającego, lub zamawiający nie uzyskał środków, które zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia. Zastosowanie przesłanek, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, nie może utrudniać uczciwej konkurencji, równego traktowania 

wykonawców lub przejrzystości. Zastrzeżenie unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny jest nieważne. 

[7. Postępowanie o udzielenie zamówienia może być prowadzone w języku polskim oraz w 

innym języku wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.] 

8. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówień udzielanych w celu realizacji 

inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowych, których przedmiotem są 

świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata. [Przepisu art. 142 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.] 

 

Art. 43. 
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1. Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie negocjacji z 

ogłoszeniem, zamawiający może: 

1)   określić w ogłoszeniu o zamówieniu, przy zastosowaniu kryterium ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, względną wagę kryteriów oceny 

ofert albo porządek kryteriów oceny ofert według ich ważności, jeżeli przedstawienie wag 

nie jest możliwe, lub 

2)   zaprosić do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3, lub 

3)   wymagać, aby oferty wstępne zawierały wstępne ceny, lub 

4)   odstąpić od zapraszania do składania ofert wstępnych, lub 

5)   prowadzić negocjacje dotyczące wszystkich warunków zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się [art. 57 ust. 2 zdanie pierwsze 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych] <art. 159 ust. 1 zdanie 

pierwsze ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych>. 

3. Wstępna cena, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie ma charakteru wiążącego. 

4. Oferty wstępne złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają charakter poufny i 

nie podlegają udostępnieniu. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zamawiający może zaprosić do negocjacji 

wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w 

ogłoszeniu nie mniejszej niż 3. [Przepisów art. 57 ust. 2 i 6 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Przepisy art. 57 

ust. 3-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się 

odpowiednio.] <Przepisów art. 160 ust. 1, art. 162 ust. 1, art. 163 ust. 3 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Przepisy art. 160 

ust. 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych stosuje się odpowiednio.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 oraz z 2019 r. poz. 730) 

 

Art. 30. 
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1. Statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, jeżeli nie ma 

możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba 

znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. 

2. Dyspozycję usunięcia statku lub innego obiektu pływającego wydaje policjant. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statek lub inny obiekt pływający wprowadza się do 

strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego 

portu lub przystani pozostawia się go na wyznaczonym przez starostę parkingu 

strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. 

4. Usuwanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu 

lub przystani należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy 

pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z 

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

2017 r. poz. 1579 i 2018)]  <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. …)>. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

291) 

Art. 10. 

1. Podmioty realizujące zadania z zakresu współpracy rozwojowej, o których mowa w art. 3 

pkt 2 i 3, w zależności od okoliczności i specyfiki zadania, wyłania się w drodze 

otwartego konkursu ofert w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie albo [w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)] 

<w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>. 

2. Ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego minister właściwy do spraw 

zagranicznych może w przypadkach udzielania pomocy humanitarnej zlecić realizację 

zadania z zakresu współpracy rozwojowej z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Przepisy art. 43, art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych stosuje się odpowiednio. 
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3. Ze względu na szczególne warunki polityczne w państwie, na rzecz którego ma być 

realizowane zadanie z zakresu współpracy rozwojowej, minister właściwy do spraw 

zagranicznych może zlecić realizację tego zadania Fundacji Solidarności 

Międzynarodowej. Na realizację zadania Fundacja otrzymuje dotację celową z części 

budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych. Fundacja 

nie może realizować zadań z zakresu współpracy rozwojowej na podstawie ust. 1 lub 2. 

4. Rada fundacji, o której mowa w ust. 3, składa się z posłów i senatorów powoływanych na 

4-letnią kadencję przez ministra właściwego do spraw zagranicznych w porozumieniu 

odpowiednio z Marszałkiem Sejmu i Marszałkiem Senatu oraz innych osób posiadających 

doświadczenie w zakresie współpracy rozwojowej. 

4a. Minister właściwy do spraw zagranicznych powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu 

fundacji, o której mowa w ust. 3, po zasięgnięciu opinii jej Rady. 

5. Minister właściwy do spraw zagranicznych, w drodze umowy, może zlecić fundacji, o 

której mowa w ust. 3, obsługę konkursu, o którym mowa w ust. 1. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności 

przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 580 i 730) 

Art. 2. 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zwany dalej "Generalnym Dyrektorem", 

spłaca należności do wysokości równej kwocie zabezpieczenia, o którym mowa w [art. 

147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)] < art. 449 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)> - ze środków pochodzących z 

Krajowego Funduszu Drogowego. 

[Art. 3. 

Przepisy ustawy stosuje się do zamówień publicznych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty 

budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 51), co do 

których Generalny Dyrektor wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia lub udzielił 
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zamówienia przed dniem wejścia w życie ustawy, o ile zabezpieczenie, o którym mowa w 

art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, nie zostało 

zwrócone wykonawcy zgodnie z art. 151 tej ustawy.] 

<Art. 3. 

Przepisy ustawy stosuje się do zamówień publicznych w rozumieniu art. 7 pkt 32 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem są 

roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696 i 1712), co do których 

Generalny Dyrektor wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia lub udzielił 

zamówienia przed dniem wejścia w życie ustawy, o ile zabezpieczenie, o którym 

mowa w art. 449 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

nie zostało zwrócone wykonawcy zgodnie z art. 453 tej ustawy.> 

 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)    przedsiębiorca: 

a)  przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) oraz 

b)  osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub państwa, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej 

państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, która czasowo oferuje lub świadczy usługę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 

c)  przedsiębiorcę z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwa, które zawarło ze Wspólnotą 

Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia 

usług, który wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym 

państwie przepisami, a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czasowo oferuje lub 

świadczy usługę, oraz 
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d)  osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, która posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, nieprowadzącą działalności gospodarczej, oferującą lub świadczącą usługę 

- który zawarł umowę z wykonawcą udzielonego zamówienia publicznego; 

2)   wykonawca - wykonawcę w rozumieniu [art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych] <art. 7 pkt 30 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych> oraz każdy z podmiotów, które wspólnie ubiegają się o 

udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane w 

rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

 

Art. 9. 

W przypadku gdy kwota należności umieszczonych na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3, 

jest mniejsza niż kwota zabezpieczenia, o którym mowa w [art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych] <art. 449 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych>, Generalny Dyrektor może ponownie sporządzić listę 

przedsiębiorców, o której mowa w art. 5 ust. 3. Przepisy art. 5-8 stosuje się. 

 

Art. 12. 

Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w [art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych] <art. 449 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych>, zostało wniesione w pieniądzu, nie wchodzi w skład masy upadłości, w 

przypadku gdy upadłość wykonawcy ogłoszono po dniu wejścia w życie ustawy. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649) 

 

Art. 2. 

Przepisy ustawy stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są: 

1)    przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212); 
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2)    podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców; 

[3)   podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215);] 

<3) podmioty, o których mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …);> 

4)   osoby wykonujące wolny zawód; 

5)   oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych; 

6)    (uchylony); 

7)   przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. 

 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   transakcja handlowa - umowę, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub 

odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2, zawierają ją w 

związku z wykonywaną działalnością; 

[2)   podmiot publiczny - podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;] 

<2) podmiot publiczny – podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych;> 

3)   odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych - odsetki w wysokości 

równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów 

procentowych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z 

realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1379) 

Art. 8. 
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1. Zamawiający niezwłocznie informuje Ministra Obrony Narodowej o zamiarze wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego produkcji lub handlu bronią, 

amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 ust. 1 lit. b TFUE. 

Informacja obejmuje co najmniej przedmiot postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

dokument zawierający ocenę występowania podstawowych interesów bezpieczeństwa 

państwa, wykonaną na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie [art. 

4c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)]  <art. 15 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>. 

2. Minister Obrony Narodowej, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, oraz 

uzasadnienia, o którym mowa w art. 7 ust. 5, po uzyskaniu opinii Komitetu Offsetowego, 

niezwłocznie przekazuje zamawiającemu założenia do oferty offsetowej wraz z projektem 

umowy offsetowej. 

3. Założenia do oferty offsetowej określają w szczególności: 

1)   wymagania dla utrzymania lub ustanowienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

potencjału w zakresie zdolności produkcyjnych, serwisowych i obsługowo-naprawczych, 

a także innych, niezbędnych z punktu widzenia ochrony podstawowych interesów 

bezpieczeństwa państwa; 

2)   sposób i kryteria dokonywania oceny oferty offsetowej; 

3)   przewidywany okres dokonania oceny ofert offsetowych i przeprowadzenia negocjacji w 

celu zawarcia umowy offsetowej. 

4. Założenia do oferty offsetowej i projekt umowy offsetowej stanowią element warunków 

postępowania o udzielenie zamówienia o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa 

państwa. 

5. Zagraniczny dostawca składa ofertę offsetową Ministrowi Obrony Narodowej nie później 

niż w terminie złożenia zamawiającemu oferty na dostawę. 

6. Minister Obrony Narodowej dokonuje oceny ofert offsetowych, a jej wyniki niezwłocznie 

przekazuje zamawiającemu. 

7. Zamawiający dokonuje wyboru oferty na dostawę, uwzględniając ocenę oferty offsetowej. 

O wyborze oferty na dostawę zamawiający niezwłocznie informuje Ministra Obrony 

Narodowej. 

8. Minister Obrony Narodowej prowadzi negocjacje w celu zawarcia umowy offsetowej z 

zagranicznym dostawcą wybranym przez zamawiającego. 



- 134 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

9. Przedmiotem negocjacji z zagranicznym dostawcą są w szczególności: 

1)   przedmiot zobowiązań offsetowych; 

2)   terminy wykonywania zobowiązań offsetowych. 

10. Minister Obrony Narodowej niezwłocznie przekazuje zamawiającemu informację o 

zakończeniu negocjacji i zawarciu umowy offsetowej. 

11. Umowa dostawy nie może być zawarta przed datą wejścia w życie umowy offsetowej. 

12. W przypadku braku porozumienia co do postanowień umowy offsetowej w terminie 

określonym przez zamawiającego w warunkach postępowania, z przyczyn leżących po 

stronie zagranicznego dostawcy, Minister Obrony Narodowej informuje zagranicznego 

dostawcę o wykluczeniu go z postępowania. Za przyczynę leżącą po stronie 

zagranicznego dostawcy uznaje się w szczególności niezgodność proponowanych przez 

zagranicznego dostawcę postanowień umowy offsetowej z wymaganiami, o których 

mowa w art. 8 ust. 3 pkt 1. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, dalsze postępowanie prowadzi się z 

zastosowaniem procedury, o której mowa w ust. 8-12, z udziałem zagranicznego 

dostawcy, który przedstawił kolejną najkorzystniejszą ofertę zgodnie z oceną 

zamawiającego. 

 

 

 

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, 730 i 1572) 

Art. 33. 

1. W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą 

krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem 

operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu 

zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, 

zwany dalej "projektem partnerskim", na warunkach określonych w porozumieniu albo 

umowie o partnerstwie. 

2. [Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), inicjujący projekt partnerski, 

dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 
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1-3a tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania.] <Podmiot, 

o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …), inicjujący projekt partnerski, 

dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 tej 

ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania.> Podmiot ten, 

dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do: 

1)   ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze 

wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów; 

2)   uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z 

celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu 

partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze; 

3)   podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o 

podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera. 

3. Wybór partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

3a. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia prawidłowej i terminowej 

realizacji projektu, za zgodą właściwej instytucji, może nastąpić zmiana partnera. Do 

zmiany partnera przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Do wyboru partnerów z innych niż Rzeczpospolita Polska państw w ramach współpracy 

ponadnarodowej, o której mowa w art. 10 rozporządzenia EFS, nie stosuje się przepisów 

ust. 2 pkt 1 i ust. 3. 

4a. Podmiot, o którym mowa w [art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych] <art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych>, niebędący podmiotem inicjującym projekt partnerski, 

po przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego podaje do publicznej wiadomości w 

Biuletynie Informacji Publicznej informację o rozpoczęciu realizacji projektu 

partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn przystąpienia do jego realizacji oraz 

wskazaniem partnera wiodącego w tym projekcie. 

5. Porozumienie oraz umowa o partnerstwie określają w szczególności: 

1)   przedmiot porozumienia albo umowy; 

2)   prawa i obowiązki stron; 

3)   zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie; 

4)   partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu; 
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5)   sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez 

poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania 

udzielonego każdemu z partnerów; 

6)   sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z 

porozumienia lub umowy. 

6. (uchylony). 

7. Stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z 

możliwości otrzymania dofinansowania. 

8. Przepisów ust. 1-5 i 7 nie stosuje się do projektu hybrydowego, o którym mowa w art. 34 

ust. 1, ani w przypadku, gdy odrębne przepisy przewidują inny sposób określania 

podmiotów wspólnie realizujących projekt. 

 

Art. 38. 

1. Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie: 

1)   konkursowym; 

2)   pozakonkursowym; 

[3)    o którym mowa w art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych.] 

<3) o którym mowa w art. 132, art. 140, art. 152, art. 169 i art. 208 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.> 

2. Tryb pozakonkursowy może być zastosowany do wyboru projektów, których 

wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty 

jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. W trybie pozakonkursowym mogą być wybierane wyłącznie projekty o strategicznym 

znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego 

realizacją ZIT, lub projekty dotyczące realizacji zadań publicznych. 

3a. W trybie, o którym mowa w [art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych]  <art. 132, art. 140, art. 152, art. 

169 i art. 208 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych>, 

mogą być wybierane wyłącznie projekty realizowane w ramach instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 28 ust. 1. 

3b. Projekty realizowane w ramach instrumentów finansowych, o których mowa w art. 28 ust. 

1, mogą być wybierane wyłącznie w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 albo w [art. 39, 
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art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych] <art. 132, art. 140, art. 152, art. 169 i art. 208 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych>. 

4. Wybór określonego trybu należy do właściwej instytucji. 

 

U S T A W A   z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 345 i 730) 

 

Art. 24. 

Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 22 ust. 1, w celu realizacji zadań 

komisji lekarskiej zawiera, z wyłączeniem przepisów [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)] 

<ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>, 

umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz o świadczenie usług psychologicznych 

dla komisji lekarskich, z podmiotami leczniczymi tworzonymi i nadzorowanymi przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku gdy udzielanie określonych 

świadczeń zdrowotnych lub świadczenie usług psychologicznych w podmiotach, o 

których mowa w zdaniu pierwszym nie jest możliwe, mogą być one zlecane innym 

podmiotom. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2389, z późn. zm.) 

Art. 78. 

1. Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej URE nie 

później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia. 

2. Ogłoszenie o aukcji zawiera: 

1)   oznaczenie aukcji; 

2)   termin przeprowadzenia sesji aukcji; 

3)   godziny otwarcia i zamknięcia sesji aukcji; 

4)   wskazanie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii, jaka może zostać sprzedana w danej aukcji, w tym maksymalnej ilości i wartości 



- 138 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jaka może zostać sprzedana w danej 

aukcji przez wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji 

odnawialnego źródła energii zlokalizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej; 

5)   wskazanie instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 72 ust. 1, 

objętych aukcją. 

3. W aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w 

instalacjach eksploatowanych przez wytwórców, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 

mogą wziąć udział wytwórcy, którzy uzyskali potwierdzenie przyjęcia deklaracji, o 

którym mowa w art. 71 ust. 4, oraz posiadający ustanowioną gwarancję bankową lub 

kaucję wniesioną na rachunek bankowy wskazany przez Prezesa URE, przy czym wartość 

zabezpieczenia wynosi 30 złotych za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej danej 

instalacji odnawialnego źródła energii. 

4. W aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w 

instalacji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą wziąć udział wytwórcy, którzy 

posiadają zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1, oraz 

posiadający ustanowioną gwarancję bankową lub kaucję wniesioną na rachunek bankowy 

wskazany przez Prezesa URE, przy czym wartość zabezpieczenia wynosi 60 złotych za 

każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej danej instalacji odnawialnego źródła 

energii. 

5. Aukcję rozstrzyga się, jeżeli zostały złożone nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające 

wymagania określone w ustawie. 

6. Aukcję prowadzi się w postaci elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy 

aukcyjnej. 

7. Dostawcę internetowej platformy aukcyjnej wyłania się w trybie przepisów [ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)]  <ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>. 

8. Prezes URE ustala regulamin aukcji. 

9. Regulamin aukcji określa: 

1)   szczegółowe zasady organizacji aukcji, w tym składania ofert; 

2)   przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji; 

3)   warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji; 

4)   wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej; 
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5)   sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji; 

6)   warunki zawieszenia dostępu do internetowej platformy aukcyjnej; 

7)   szczegółowe warunki techniczne składania wniosku oraz oświadczenia, o których mowa 

w art. 83a ust. 1 i 2. 

10. Regulamin aukcji zatwierdza minister właściwy do spraw energii. 

11. Regulamin aukcji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej URE. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 

2019 r. poz. 83 i 504) 

Art. 34. 

1. Pomoc w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lit. b, pkt 

4, 5, 6 lit. d, pkt 7, 13 i 14, jest przyznawana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy 

zawieranej, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

2. 
(14)

 Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy w ramach działań i poddziałań, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4, 5, pkt 6 lit. d, pkt 7, 13 i 14, prowadzonych 

przez agencję płatniczą i podmioty wdrażające, nie stosuje się przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości 

miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania 

akt, skarg i wniosków, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Przepisy art. 27 ust. 1 i 

2 stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku operacji realizowanych w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 7, właściwość miejscową organu ustala się według miejsca realizacji operacji. 

4. W przypadku operacji realizowanych w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 

1 pkt 4 lit. c, stroną umowy o przyznaniu pomocy jest powiat reprezentowany przez 

starostę. 

[5. 
(15)

 Pomoc w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jest przyznawana 

beneficjentowi wyłonionemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53), z 

wyłączeniem przepisów dotyczących umów w sprawach zamówień publicznych, z tym że 
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umowę o przyznaniu pomocy w ramach tych działań zawiera się zgodnie z art. 94 i art. 

183 tej ustawy. Do postępowań w sprawach o przyznanie tej pomocy stosuje się przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące skarg i wniosków.] 

<5. Pomoc w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jest przyznawana 

beneficjentowi wyłonionemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …), z wyłączeniem przepisów 

dotyczących umów w sprawach zamówień publicznych, z tym że umowę o 

przyznaniu pomocy w ramach tych działań zawiera się zgodnie z art. 264, art. 308 

ust. 2 i 3, art. 577 i art. 578 tej ustawy.> 

 

Art. 43a. 

1. W przypadku pomocy oraz pomocy technicznej, które są przyznawane w formie refundacji 

kosztów kwalifikowalnych, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy 

technicznej oraz beneficjent są obowiązani do ponoszenia tych kosztów w wyniku wyboru 

wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru, na podstawie umowy 

zawartej z wybranym wykonawcą, zgodnej z ofertą złożoną przez tego wykonawcę. 

2. Uznaje się, że koszty kwalifikowalne zostały poniesione w wyniku wyboru wykonawcy 

danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem 

konkurencyjnego trybu jego wyboru, jeżeli wybór tego wykonawcy nastąpił na podstawie 

najkorzystniejszej oferty spośród ofert otrzymanych od podmiotów niepowiązanych 

osobowo lub kapitałowo z podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy 

technicznej albo beneficjentem. 

3. Przez najkorzystniejszą ofertę w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji należy rozumieć ofertę złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

udostępnione przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej 

albo beneficjenta różnym podmiotom przez zamieszczenie na stronie internetowej 

prowadzonej przez Agencję: 

1)   która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów 

określonych w zapytaniu ofertowym, albo 

2)   z najniższą ceną lub kosztem, gdy cena lub koszt stanowi jedyne kryterium określone w 

zapytaniu ofertowym. 
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4. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 

podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub 

beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub 

osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające na: 

1)   uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

2)   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

3)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika; 

4)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

5)   pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub 

pomocy technicznej oraz beneficjent: 

1)   są obowiązani do stosowania przepisów [o zamówieniach publicznych] < ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych> do ponoszenia kosztów 

kwalifikowalnych albo 

2)   [nie są obowiązani do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do ponoszenia 

kosztów kwalifikowalnych, jeżeli wartość netto danego zadania ujętego w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych według średniego kursu złotego w 

stosunku do euro określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych obowiązującego w dniu ustalenia 

wartości tego zadania lub w przypadkach:] 

 <nie są obowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych, jeżeli 

wartość netto danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 

nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy lub w 

przypadkach:> 
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[a)  określonych w art. 4 pkt 3 lit. e, ea, g, h oraz i, pkt 4, 7, 12 i 13 oraz art. 4d ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,] 

<a) określonych w art. 10 ust. 2 pkt 3 oraz art. 11 ust. 1 pkt 2–6, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 

5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,> 

b)  innych niż wymienione w lit. a, jeżeli mimo to dokonali wyboru wykonawców 

poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w trybie 

przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego określonym w przepisach [o 

zamówieniach publicznych] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych>. 

5a. Ustalenia wartości danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 

dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót 

budowlanych nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania 

ofertowego albo - gdy nie udostępniono zapytania ofertowego - przed dniem zawarcia 

umowy z wykonawcą. 

5b. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się także: 

1)   do wyboru grantobiorców, o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności, lub 

2)   gdy zadanie ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji jest wykonywane na 

podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 700, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2017 r. poz. 624, 1503 i 1566). 

5c. W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru 

wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nie ma 

możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent mogą zawrzeć umowę na wykonanie 

tego zadania z wybranym przez nich wykonawcą bez zastosowania przepisów ust. 1-3, 

jeżeli ten wykonawca nie jest powiązany z nimi osobowo lub kapitałowo. 

5d. W przypadku gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w 

sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie danego zadania 

ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, podmiot ubiegający się o 

przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent mogą wybrać wykonawcę, 

którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ponownego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy tego zadania. 
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5e. W przypadku gdy wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie 

danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i nie ma 

możliwości wybrania innego wykonawcy tego zadania zgodnie z ust. 5d, przepis ust. 5c 

stosuje się odpowiednio, z tym że nie można zawrzeć umowy na wykonanie tego zadania 

z wykonawcą, który uchylił się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania. 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe: 

1)   warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w tym szczegółowe wymagania dotyczące 

zapytania ofertowego, mając na względzie zapewnienie stosowania przy tym wyborze 

zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości; 

1a)   warunki wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji, w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, 

mając na względzie przyczyny, które stanowią obiektywną przeszkodę w dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty; 

2)   warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, o których 

mowa w art. 64 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, w tym sposób ustalania 

wysokości tych zmniejszeń, w przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej 

stosowania trybu, o którym mowa w pkt 1, albo stosowania przepisów [o zamówieniach 

publicznych] < ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych>, 

mając na względzie kryteria określone w art. 64 ust. 5 rozporządzenia nr 1306/2013. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2308 oraz z 2019 r. poz. 492 i 1214) 

Art. 38. 

1. Zwalnia się Agencję z opłat sądowych w sprawach cywilnych dotyczących mienia, o 

którym mowa w art. 1 pkt 2 i 3. 

2. Do zamówień udzielanych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej nie stosuje się 

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

2018 r. poz. 1986)] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. …)>. 

Art. 63. 
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1. Spółki i towarzystwa budownictwa społecznego utworzone przez Agencję mogą 

dokonywać wobec Agencji oraz między sobą czynności w zakresie: 

1)   zarządu i administrowania nieruchomościami; 

2)   przygotowania, prowadzenia i rozliczania zadań inwestycyjnych, w tym przebudowy i 

remontów; 

3)   przygotowania, prowadzenia i rozliczania usług wypoczynkowych, konferencyjnych i 

szkoleniowych, ochrony obiektów oraz robót budowlanych i remontowych. 

1a. Do czynności, o których mowa w ust. 1, dokonywanych przez jednoosobową spółkę 

Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję, jeżeli ponad 80% działalności takiej 

spółki jest wykonywane na rzecz Agencji, nie stosuje się przepisów [ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych] < ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych>. 

2. (uchylony). 

3. Do wynagrodzenia i innych należności prezesów, członków zarządów i rad nadzorczych 

spółek i towarzystw budownictwa społecznego, w których prawa akcjonariusza lub 

wspólnika w imieniu Skarbu Państwa wykonuje Agencja, stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 

niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 

2019 r. poz. 730 i 1696) 

Art. 36. 

1. Podmiot, udzielając zamówienia, o którym mowa w [art. 4d ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)] < art. 

11 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. poz. …)>, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, jest udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, 

równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z 

uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. 
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3. Stosując zasadę równego traktowania podmiotów, o której mowa w ust. 2, podmiot 

udzielający zamówienia bierze pod uwagę cel udzielenia zamówienia, którym jest 

aktywizacja osób mających miejsce zamieszkania na obszarze Strefy. 

4. Podmiot udzielający zamówienia, o którym mowa w ust. 1, nie udostępnia informacji 

związanych z tym zamówieniem, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany 

wykonaniem zamówienia, nie później niż przed dniem zawarcia umowy o wykonanie tego 

zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

5. Podmiot udzielający zamówienia, o którym mowa w ust. 1, ogłasza niezwłocznie na swojej 

stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o udzieleniu 

zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł 

umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia. 

6. (uchylony). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

545, 1030 i 1210) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   audyt efektywności energetycznej - opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz 

określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające 

wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia 

technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do 

uzyskania oszczędności energii; 

2)   ciepło - ciepło w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.); 

3)   efektywność energetyczna - stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego 

obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania 

lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub 

instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu; 
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4)   efekt użytkowy - efekt uzyskany w wyniku dostarczenia energii do danego obiektu, 

urządzenia technicznego lub instalacji, w szczególności wykonanie pracy mechanicznej, 

zapewnienie komfortu cieplnego lub oświetlenie; 

5)   energia - energię pierwotną lub energię finalną; 

6)   energia pierwotna - energię zawartą w pierwotnych nośnikach energii, pozyskiwaną 

bezpośrednio ze środowiska, a w szczególności: w węglu kamiennym energetycznym 

(łącznie z węglem odzyskanym z hałd), w węglu kamiennym koksowym, w węglu 

brunatnym, w ropie naftowej (łącznie z gazoliną), w gazie ziemnym wysokometanowym 

(łącznie z gazem z odmetanowania kopalń węgla kamiennego), w gazie ziemnym 

zaazotowanym, w torfie do celów opałowych, oraz energię: wody, wiatru, słoneczną, 

geotermalną wykorzystywaną do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, a 

także biomasę w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629); 

7)   energia finalna - energię lub paliwa w rozumieniu art. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zużywane przez odbiorcę końcowego; 

[8)   jednostka sektora publicznego - podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 

2215 oraz z 2019 r. poz. 53);] 

<8) jednostka sektora publicznego – podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …);> 

9)   odbiorca końcowy - odbiorcę końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

10)  oszczędność energii - ilość energii stanowiącą różnicę między energią potencjalnie 

zużytą przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w danym okresie, przed 

zrealizowaniem jednego lub kilku przedsięwzięć służących poprawie efektywności 

energetycznej, a energią zużytą przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w 

takim samym okresie, po zrealizowaniu tych przedsięwzięć i po uwzględnieniu 

znormalizowanych warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii; 

11)  przedsiębiorstwo energetyczne - przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 

12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

12)  przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej - działanie polegające na 

wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, w urządzeniu technicznym lub w 

instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii; 
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13)  tona oleju ekwiwalentnego - równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej 

równej 41 868 kJ/kg. 

 

 

Art. 8. 

1. Organy władzy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), których obszar działania obejmuje 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "organami władzy publicznej": 

1)   nabywają efektywne energetycznie produkty lub 

2)   zlecają usługi, których wykonanie związane jest ze zużyciem energii, 

3)   nabywają lub wynajmują efektywne energetycznie budynki lub ich części, które spełniają 

co najmniej wymagania minimalne w zakresie oszczędności energii i izolacyjności 

cieplnej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245 

oraz z 2019 r. poz. 51), lub 

4)   w użytkowanych budynkach należących do Skarbu Państwa poddawanych przebudowie 

zapewniają wypełnienie zaleceń, o których mowa w art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 29 

sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984), 

lub 

5)   realizują inne środki poprawy efektywności energetycznej w zakresie charakterystyki 

energetycznej budynków. 

2. Przepisów ust. 1 pkt 3-5 nie stosuje się do budynków: 

1)   podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245); 

2)   wykorzystywanych na potrzeby obronności państwa, z wyjątkiem: 

a)  kwater w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2356), 

b)  budynków przeznaczonych na cele biurowe i użytkowanych przez jednostki organizacyjne 

podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane. 

[3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli kwota 

wartości zamówienia jest niższa niż kwota określona w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.] 
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<3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do zamówień na dostawy, usługi lub roboty 

budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych, jeżeli kwota wartości zamówienia jest niższa niż progi unijne, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.> 

4. Nabywane przez organy władzy publicznej produkty lub usługi, o których mowa w ust. 1, 

muszą spełniać: 

1)   
(2)

 kryterium zaliczania do najwyższej klasy efektywności energetycznej, jaka jest 

możliwa do osiągnięcia - w przypadku produktów związanych z energią, określonych w 

aktach delegowanych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o 

etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1790 oraz z 2019 r. poz. 1030), 

2)   wymagania w zakresie poziomów referencyjnych efektywności energetycznej 

określonych w aktach delegowanych, o których mowa w pkt 1 - w przypadku gdy produkt 

nie jest objęty wymaganiami określonymi w pkt 1 i wchodzi w zakres rozporządzeń 

Komisji UE w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. Urz. UE L 

285 z 31.10.2009, str. 10, z późn. zm.), 

3)   wymogi efektywności energetycznej co najmniej odpowiadające wymaganiom 

wymienionym w umowie między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią 

Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej 

urządzeń biurowych (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2013, str. 7) - w przypadku urządzeń 

biurowych wymienionych w tej umowie, 

4)   kryterium posiadania najwyższej klasy efektywności paliwowej określonej w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 

listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i 

innych zasadniczych parametrów (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 46, z późn. zm.) - 

w przypadku opon 

- jeżeli zostanie zachowana zgodność z kryteriami opłacalności i technicznej przydatności 

oraz będzie to ekonomicznie uzasadnione. 

5. Obowiązek spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, nie zabrania nabywania 

przez organy władzy publicznej opon o najwyższej klasie przyczepności na mokrej 
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nawierzchni lub zewnętrznego hałasu toczenia, jeżeli jest to uzasadnione względami 

bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. 

6. Udzielając zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi, organy władzy 

publicznej zobowiązują wykonawcę tej usługi do stosowania produktów spełniających 

wymagania określone w ust. 4, jeżeli na potrzeby wykonania tej usługi nabyte zostały 

nowe produkty. 

7. W wyniku podjętych działań, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, oszczędność energii 

pierwotnej do dnia 31 grudnia 2020 r. powinna wynosić nie mniej niż 2730 ton oleju 

ekwiwalentnego. 

8. Organy władzy publicznej, do dnia 31 stycznia każdego roku, przekazują ministrowi 

właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa sprawozdania z podjętych działań, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, w 

roku poprzednim, dotyczących budynków należących do Skarbu Państwa i użytkowanych 

przez te organy. 

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

oraz mieszkalnictwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii, do dnia 31 

marca każdego roku, informacje wynikające ze sprawozdań, o których mowa w ust. 8, o 

uzyskanych przez organy władzy publicznej oszczędnościach energii pierwotnej w 

budynkach użytkowanych przez te organy i należących do Skarbu Państwa. 

10. Minister właściwy do spraw energii przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o 

których mowa w ust. 9, oraz sprawozdanie z postępu w dążeniu do osiągnięcia krajowego 

celu w zakresie efektywności energetycznej wymienionego w art. 4 ust. 2 pkt 2, do dnia 

30 kwietnia każdego roku. 

Art. 26. 

1. Prezes URE dokonuje wyrywkowej weryfikacji: 

1) audytu efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 3, art. 

20 ust. 5 pkt 1 lub art. 23 ust. 1; 

2) zgodności oszczędności energii finalnej osiągniętej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć 

tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, których realizację 

zakończono, z ilością energii finalnej określonej we wniosku o wydanie świadectwa 

efektywności energetycznej. 
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2. Prezes URE może zlecić dokonanie wyrywkowej weryfikacji, o której mowa w ust. 1, 

podmiotowi wyłonionemu zgodnie z przepisami [o zamówieniach publicznych]  <ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych>. 

3. O negatywnej weryfikacji oszczędności energii finalnej Prezes URE zawiadamia 

niezwłocznie podmiot, który realizuje obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 

oraz podmiot, o którym mowa w art. 15 ust. 5, art. 20 ust. 3 lub art. 25 ust. 1 pkt 1. 

U S T A W A   z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 988) 

Art. 1. 

1. Do zamówień na dostawy mięsa wyłącznie wieprzowego pochodzącego wyłącznie od świń 

utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach 

rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz 

innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w 

tym zakresie, zwanego dalej "mięsem", lub produktów mięsnych z mięsa, zwanych dalej 

"produktami mięsnymi", nie stosuje się przepisów [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 

730)] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 

…)> , jeżeli: 

1)   świnie, od których pochodzi mięso lub produkty mięsne, są zaopatrzone w świadectwo 

zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie przepisów 

odrębnych; 

2)   zamówienie jest udzielane podmiotom produkującym mięso lub produkty mięsne zgodnie 

z przepisami dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących 

z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom lub przepisami o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 

3)   mięso lub produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o 

produktach pochodzenia zwierzęcego; 

4)   podmioty, o których mowa w pkt 2, nabyły świnie po cenach netto nie niższych niż: 

a)  ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacji 

EUROP w regionie, w którym świnie zostały nabyte, lub 
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b)  średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym świnie zostały 

nabyte 

- opublikowanych w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano nabycia, w 

biuletynie informacyjnym urzędu obsługującego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

wydawanym na podstawie przepisów o rolniczych badaniach rynkowych; 

5)   produkty mięsne spełniają szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 4; 

6)   przedmiot zamówienia jest związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, życia lub zdrowia ludzi lub wartość zamówienia jest mniejsza niż [kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych]  < progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych>. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, obszary, na 

których są położone gospodarstwa rolne, o których mowa w ust. 1, kierując się przepisami 

Unii Europejskiej wydanymi w związku z afrykańskim pomorem świń oraz biorąc pod 

uwagę aktualną sytuację epizootyczną lub liczbę świń w gospodarstwach rolnych 

położonych na tych obszarach. 

Art. 2. 

1. Udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 1 ust. 1, zamawiający: 

1)   zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej; 

2)   zapewnia przejrzystość postępowania i równe traktowanie podmiotów zainteresowanych 

wykonaniem zamówienia oraz uwzględnia okoliczności mogące mieć wpływ na jego 

udzielenie; 

3)   nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1, 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie 

później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie 

mogą być udostępniane; 

4)   zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

informacje o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko 

podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o 

nieudzieleniu tego zamówienia. 
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2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, o którym mowa w 

art. 1 ust. 1, w przypadku gdy przebieg tego postępowania wskazuje, że niemożliwe 

będzie wykonanie zamówienia przed określonym w umowie terminem jego realizacji. 

[Przepis art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

stosuje się] <Przepis art. 261 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych stosuje się.>. 

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

części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528 i 1655) 

 

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 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 

730), zwanej dalej "Prawem zamówień publicznych", lub działalność związaną ze 

świadczeniem usług, o których mowa w art. 132 ust. 3 Prawa zamówień publicznych;] 

<2) działalności sektorowej – należy przez to rozumieć działalność w zakresie jednego z 

rodzajów działalności, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „Prawem zamówień 

publicznych”> 
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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] < art. 7 pkt 14> 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 

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 2019 r. poz. 123 i 730) lub faks; 

9)   usługach - należy przez to rozumieć świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 

budowlane lub dostawy w rozumieniu [art. 2 pkt 2] <art. 7 pkt 4> 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] <art. 4> 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] <art. 4> Prawa zamówień 
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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 

wykonywana na podstawie praw szczególnych lub praw wyłącznych, o których mowa w 

[art. 3 ust. 2] <art. 5 ust. 2>  Prawa zamówień publicznych. 

 

Art. 4. 

Przepisy ustawy stosuje się do umów koncesji, których szacunkowa wartość jest równa lub 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, ustaloną z 

zastosowaniem średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego [w przepisach 

wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych] < zgodnie z art. 3 

ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych>. 

 

Art. 5. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do zawierania umów koncesji: 

1)   w odniesieniu do których zamawiający mają obowiązek przeprowadzić postępowanie 

zgodnie z procedurami odmiennymi od przewidzianych w ustawie określonymi: 

a)  w umowie międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub 

wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej realizacji lub 

prowadzenia przedsięwzięcia przez strony tej umowy, 

b)  przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansującą, jeżeli 

umowy koncesji są w całości finansowane przez tę organizację lub instytucję, a w 

przypadku umów koncesji współfinansowanych w ponad 50% przez tę organizację lub 

instytucję - jeżeli strony uzgodniły mającą zastosowanie procedurę zawierania umów 

koncesji inną niż przewidziana w ustawie; 
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2)   w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa: 

a)  podlegających szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej lub 

porozumienia, zawartych między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma 

państwami, 

b)  podlegających szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej lub 

porozumienia, zawartych między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma 

państwami, związanych ze stacjonowaniem wojsk i dotyczących przedsiębiorców, 

niezależnie od ich siedziby lub miejsca zamieszkania, 

c)  podlegających szczególnej procedurze organizacji międzynarodowej, jeżeli umowa 

koncesji musi być zawarta przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z tą procedurą, 

d)  w przypadku których stosowanie przepisów ustawy nakładałoby na zamawiającego 

obowiązek przekazania informacji, których ujawnienie jest sprzeczne z podstawowymi 

interesami bezpieczeństwa państwa, w zakresie, w jakim ochrona ich nie może zostać 

zagwarantowana w inny sposób niż udzielenie zamówienia z wyłączeniem stosowania 

przepisów ustawy, 

e)   w ramach programu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i co najmniej jednym 

państwem członkowskim Unii Europejskiej, opartego na badaniach i rozwoju, 

rozumianych jako każda działalność dotycząca badań naukowych i prac rozwojowych, w 

szczególności obejmujących tworzenie technologicznych egzemplarzy próbnych sprzętu 

pokazującego zastosowanie nowego zamysłu lub nowej technologii w odpowiednich lub 

reprezentatywnych warunkach, które są prowadzone wspólnie nad opracowaniem nowego 

produktu oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, na późniejszych etapach całości lub części 

cyklu życia tego produktu, 

f)  zawieranych w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej z rządem innego państwa, 

bezpośrednio związanych z: 

–  newralgicznym sprzętem lub sprzętem wojskowym w rozumieniu odpowiednio [art. 2 pkt 

5b i 8a] <art. 7 pkt 12 i 22> Prawa zamówień publicznych, 

–  robotami budowlanymi lub usługami do szczególnych celów wojskowych lub 

newralgicznymi robotami budowlanymi lub newralgicznymi usługami w rozumieniu 

odpowiednio [art. 2 pkt 5a i 5c] <art. 7 pkt 11 i 13> Prawa zamówień publicznych, 

g)  w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, w tym zakupów cywilnych 

realizowanych podczas rozmieszczenia sił zbrojnych oraz sił, do których podstawowych 
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zadań należy ochrona bezpieczeństwa, w przypadku gdy względy operacyjne wymagają 

ich zawarcia z koncesjonariuszem usytuowanym w strefie prowadzenia działań; 

3)   których przedmiotem są: 

a)  usługi arbitrażowe lub pojednawcze, 

b)  usługi Narodowego Banku Polskiego, 

c)  nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości, w 

szczególności dzierżawa lub najem, bez względu na sposób finansowania, 

d)  nabycie audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, produkcja lub koprodukcja, 

jeżeli są przeznaczone na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług medialnych lub 

radiowych usług medialnych, udzielanych przez dostawców audiowizualnych lub 

radiowych usług medialnych, 

e)  zakup czasu antenowego lub audycji od dostawców audiowizualnych lub radiowych usług 

medialnych, 

f)  usługi prawne: 

–  zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika 

zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez 

prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1874 oraz z 2019 r. poz. 730), w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, lub 

przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, państwa trzeciego lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami, 

instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi, 

–  doradztwa prawnego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika 

zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez 

prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie 

przygotowania postępowań, o których mowa w tiret pierwszym, lub gdy zachodzi 

wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się 

przedmiotem tych postępowań, 

–  notarialnego poświadczania i uwierzytelniania dokumentów, 

–  świadczone przez pełnomocników lub inne usługi prawne, których koncesjonariusze są 

wyznaczani przez sąd lub trybunał danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

wyznaczani z mocy prawa w celu wykonania konkretnych zadań pod nadzorem takich 

trybunałów lub sądów, 

–  związane z wykonywaniem władzy publicznej, 
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g)  usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów 

wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 

2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 875) oraz operacje przeprowadzane z Europejskim 

Instrumentem Stabilności Finansowej i Europejskim Mechanizmem Stabilności, 

h)  pożyczki lub kredyty, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, kupnem 

lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, z wyjątkiem 

kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego w granicach upoważnień 

zawartych w uchwale budżetowej, 

i)  usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania 

niebezpieczeństwom, świadczone przez organizacje lub stowarzyszenia o charakterze 

niekomercyjnym i objęte kodami CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-

4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 oraz 85143000-3, określonymi w 

rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 

2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 

16.12.2002, str. 1, z późn. zm.- Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 

3), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", z wyjątkiem usług transportu 

sanitarnego pacjentów, 

j)  usługi transportu lotniczego świadczone w oparciu o koncesję udzieloną na podstawie 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 

2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie 

Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3); 

4)   jeżeli są spełnione następujące warunki: 

a)  koncesji nadano klauzulę zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, 

b)  wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, lub 

c)  wymaga tego ochrona bezpieczeństwa publicznego, lub 

d)  koncesji muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki 

bezpieczeństwa 

- w zakresie, w jakim ochrona istotnych interesów dotyczących bezpieczeństwa państwa 

określonych w lit. a-d nie może zostać zagwarantowana w inny sposób niż zawarcie 

umowy koncesji bez zastosowania przepisów ustawy; 
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[5)   na usługi zawieranych z innym zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a 

Prawa zamówień publicznych, który wykonuje działalność na podstawie prawa 

wyłącznego w rozumieniu art. 3 ust. 2 Prawa zamówień publicznych;] 

<5) na usługi zawieranych z innym zamawiającym, o którym mowa w art. 4 Prawa 

zamówień publicznych, który wykonuje działalność na podstawie prawa wyłącznego 

w rozumieniu art. 5 ust. 2 Prawa zamówień publicznych;> 

6)   na usługi zawieranych z podmiotami, które wykonują działalność sektorową na podstawie 

prawa wyłącznego w rozumieniu [art. 3 ust. 2] <art. 5 ust. 2> Prawa zamówień 

publicznych; 

7)  przez zamawiającego, o którym mowa w [art. 3 ust. 1 pkt 1-3a] <art. 4> Prawa zamówień 

publicznych, którego głównym celem jest: 

a)  umożliwienie zamawiającym oddania do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej, 

b)  eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, 

c)  świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci 

telekomunikacyjnej; 

8)   na usługi badawcze i rozwojowe, chyba że usługi te są objęte kodami CPV od 73000000-

2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi we Wspólnym 

Słowniku Zamówień, oraz spełnione są łącznie następujące warunki: 

a)  korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej 

działalności, 

b)  całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający; 

9)   na usługi prowadzenia loterii, objęte kodem CPV 92351100-7, określonym we Wspólnym 

Słowniku Zamówień, na podstawie prawa wyłącznego innego niż prawo, o którym mowa 

w [art. 3 ust. 2] < art. 5 ust. 2> Prawa zamówień publicznych, o ile przyznanie takiego 

prawa wyłącznego ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

10)  przez zamawiającego, o którym mowa w [art. 3 ust. 1 pkt 1-3a] <art. 4> Prawa 

zamówień publicznych, w celu wykonywania działalności poza obszarem Unii 

Europejskiej, o ile nie będzie wykorzystywana sieć znajdująca się na obszarze Unii 

Europejskiej lub obszar Unii Europejskiej; 

11)  przez podmioty wykonujące działalność sektorową, jeżeli umowa koncesji jest zawierana 

z podmiotami: 

a)  z którymi zamawiający sporządza roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe w 

rozumieniu przepisów o rachunkowości, 
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b)  w których zamawiający posiada ponad połowę udziałów albo akcji, kontroluje ponad 

połowę głosów przypadających na akcje wyemitowane przez te podmioty lub posiada 

prawo wybierania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, 

c)  które posiadają ponad połowę udziałów albo akcji zamawiającego, kontrolują ponad 

połowę głosów przypadających na akcje wyemitowane przez zamawiającego lub 

posiadają prawo wybierania ponad połowy składu jego organu nadzorczego lub 

zarządzającego, 

d)  które wspólnie z zamawiającym podlegają określonemu w lit. c wpływowi innego 

przedsiębiorcy na podstawie prawa własności, udziału finansowego lub obowiązujących 

go przepisów 

- jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeciętnych przychodów tych 

podmiotów osiąganych ze świadczenia usług w przypadku umowy koncesji na usługi lub 

wykonywania robót budowlanych w przypadku umowy koncesji na roboty budowlane 

pochodziło odpowiednio ze świadczenia usług lub wykonywania robót budowlanych na 

rzecz zamawiającego lub podmiotów powiązanych z tym zamawiającym w sposób, o 

którym mowa w lit. a-d; 

12)  przez podmiot utworzony przez zamawiających w celu wspólnego wykonywania 

działalności sektorowej z: 

a)  jednym z tych zamawiających, pod warunkiem że podmiot ten został utworzony na okres 

co najmniej 3 lat, a z dokumentu, na podstawie którego został utworzony, wynika, że 

zamawiający będą uczestniczyli w tym podmiocie w tym okresie, 

b)  podmiotem powiązanym z jednym z tych zamawiających w sposób, o którym mowa w pkt 

11, jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeciętnych przychodów tego 

podmiotu osiąganych ze świadczenia usług w przypadku umowy koncesji na usługi lub 

wykonywania robót budowlanych w przypadku umowy koncesji na roboty budowlane 

pochodziło odpowiednio ze świadczenia usług lub wykonywania robót budowlanych na 

rzecz zamawiającego lub podmiotów powiązanych z zamawiającym w sposób, o którym 

mowa w pkt 11; 

13)  przez zamawiającego z podmiotem, w którym uczestniczy ten zamawiający na zasadach 

określonych w pkt 12. 

2. W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia podmiotu powiązanego z zamawiającym 

w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 11-13, lub rozpoczęcia jego działalności dane 

dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające zawarcie umowy koncesji, o 
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których mowa w ust. 1 pkt 11-13, są niedostępne lub nieadekwatne, dane te ustala się za 

pomocą wiarygodnych prognoz handlowych. 

3. Jeżeli spośród podmiotów powiązanych z zamawiającym w sposób, o którym mowa w ust. 

1 pkt 11, więcej niż jeden podmiot świadczy usługi o takim samym lub podobnym 

przeznaczeniu lub wykonuje roboty budowlane o takim samym lub podobnym 

przeznaczeniu, na rzecz tego zamawiającego, uwzględnia się całkowity przychód 

wszystkich tych podmiotów osiągany ze świadczenia usług lub wykonywania robót 

budowlanych. 

4. Zamawiający, na wniosek Komisji Europejskiej, przekazuje informacje dotyczące 

niestosowania ustawy na podstawie ust. 1 pkt 11-13, w zakresie nazw i danych 

zamawiających, charakteru i wartości umów koncesji oraz dowodów uznanych za 

niezbędne przez Komisję Europejską. 

5. Przepisów ustawy nie stosuje się do zawierania umów koncesji przez zamawiających w 

odniesieniu do działalności, wobec której Komisja Europejska wydała decyzję, o której 

mowa w [art. 138f]  < art. 394 ust. 3> Prawa zamówień publicznych, albo bezskutecznie 

upłynął termin na wydanie takiej decyzji. 

 

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 na zasadach ogólnych lub zamówienia sektorowe, w rozumieniu Prawa 

zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza [kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8] < progi unijne, o których mowa w art. 

3 ust. 1> 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, 
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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] < art. 2 ust. 1 pkt 

3> 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] <art. 2 ust. 1 pkt 3> 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] <art. 2 ust. 

1 pkt 3> Prawa zamówień publicznych. 

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 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 na zasadach 

ogólnych lub zamówień sektorowych, 
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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. 11. 

Jeżeli przedmiot umowy koncesji, który nie może być podzielony, w szczególności ze 

względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych, obejmuje 

części: 

1)   z których część jest objęta art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do 

zawarcia takiej umowy koncesji nie stosuje się przepisów ustawy; 

2)   które stanowią zamówienie, o którym mowa w [art. 131a ust. 1] <art. 2 ust. 1 pkt 3> 

Prawa zamówień publicznych, do zawarcia umowy koncesji stosuje się przepisy ustawy 

albo przepisy Prawa zamówień publicznych, zgodnie z wyborem zamawiającego. 

 

Art. 20. 

1. Zamawiający może nie publikować ogłoszenia o koncesji albo nie zamieszczać ogłoszenia 

o koncesji lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 

1)   roboty budowlane lub usługi mogą być wykonane lub świadczone tylko przez jednego 

koncesjonariusza: 

a)  z powodu braku konkurencji ze względów technicznych, 

b)  z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, 

c)  z przyczyn związanych z ochroną praw własności intelektualnej oraz praw wyłącznych, 

innych niż określone w [art. 3 ust. 2] <art. 5 ust. 2>  Prawa zamówień publicznych 

- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie 

jest wynikiem celowego zawężenia warunków zawarcia umowy koncesji; 

2)   celem umowy koncesji jest stworzenie lub nabycie dzieła sztuki lub wykonania 

artystycznego; 
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3)   w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o 

koncesji nie wpłynął wniosek o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu, nie została 

złożona oferta albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

zawarcie umowy koncesji zostały odrzucone ze względu na wykluczenie wykonawców na 

podstawie art. 32 lub niespełnienie przez nich kryteriów kwalifikacji określonych przez 

zamawiającego zgodnie z art. 33, albo żadna ze złożonych ofert bez istotnych zmian nie 

może zaspokoić potrzeb zamawiającego i spełnić wymogów określonych w dokumentach 

koncesji, o ile warunki umowy koncesji nie zostały w istotny sposób zmienione; 

4) zamawiający, o którym mowa w [art. 3 ust. 1 pkt 1-3a] <art. 4> Prawa zamówień 

publicznych, zawiera umowę koncesji z osobą prawną, jeżeli spełnione są łącznie 

następujące warunki: 

a)  zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej 

nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz 

istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest 

również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez 

zamawiającego w taki sam sposób, 

b)  ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań 

powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub 

przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w 

lit. a, 

c)  w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z 

wyjątkiem udziału pracowników tej osoby prawnej reprezentujących w sumie do 15% 

kapitału zakładowego spółki, posiadających łącznie do 15% głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo walnym zgromadzeniu; 

5)   zamawiający, o którym mowa w [art. 3 ust. 1 pkt 1-3a] <art. 4> Prawa zamówień 

publicznych, zawiera umowę koncesji z innym zamawiającym, o którym mowa w tych 

przepisach, jeżeli spełnione są następujące warunki: 

a)  zamawiający będący koncesjonariuszem, sprawuje nad zamawiającym, z którym zawiera 

umowę koncesji kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi 

jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne 

decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten 

jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana w 

taki sam sposób przez zamawiającego, będącego koncesjonariuszem, 
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b)  ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań 

powierzonych mu przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, 

lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której 

mowa w lit. a, 

c)  w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma 

bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem pracowników tej osoby 

prawnej reprezentujących w sumie do 15% kapitału zakładowego spółki, posiadających 

łącznie do 15% głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu; 

6)   zamawiający, o którym mowa w [art. 3 ust. 1 pkt 1-3a] <art. 4> Prawa zamówień 

publicznych, zawiera umowę koncesji z osobą prawną, jeżeli łącznie są spełnione 

następujące warunki: 

a)  zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w [art. 3 ust. 1 pkt 1-3a] 

<art. 4> Prawa zamówień publicznych, sprawuje kontrolę nad osobą prawną, która 

odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym 

wspólne sprawowanie takiej kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

–  w skład organów nadzorczych lub zarządzających tej osoby prawnej wchodzą 

przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że 

poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego zamawiającego, 

–  uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele 

strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej, 

–  kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających 

sprawujących nad nią kontrolę, 

b)  ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań 

powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę, o której mowa w 

lit. a, lub przez inne osoby prawne, nad którymi ci zamawiający sprawują kontrolę, o 

której mowa w lit. a, 

c)  w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; 

7)   umowa koncesji zawierana jest między co najmniej dwoma zamawiającymi, o których 

mowa w [art. 3 ust. 1 pkt 1-3a] <art. 4> Prawa zamówień publicznych, jeżeli spełnione 

są łącznie następujące warunki: 
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a)  umowa ustanawia lub wdraża współpracę między tymi zamawiającymi, w celu 

zapewnienia wykonania usług publicznych, które są oni obowiązani wykonywać, z myślą 

o realizacji ich wspólnych celów, 

b)  wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane z interesem publicznym, 

c)  zamawiający realizujący współpracę wykonują na otwartym rynku mniej niż 20% 

działalności będącej przedmiotem współpracy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zamawiający przekazuje Komisji 

Europejskiej informacje, o ile Komisja Europejska wystąpi o ich przekazanie. 

3. Do obliczania procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b, pkt 6 

lit. b i pkt 7 lit. c, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub 

zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata 

poprzedzające zawarcie umowy koncesji. 

4. W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez 

osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności dane dotyczące 

średniego przychodu za 3 lata poprzedzające zawarcie umowy koncesji są niedostępne lub 

nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b, pkt 6 

lit. b i pkt 7 lit. c, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych. 

5. Zamawiający, na wniosek Komisji Europejskiej, przekazuje informacje dotyczące 

niestosowania ustawy na podstawie ust. 1 pkt 4-7, w zakresie nazw i danych 

zamawiających, charakteru i wartości umów koncesji oraz dowodów uznanych za 

niezbędne przez Komisję Europejską. 

 

Art. 23. 

1. Zamawiający w terminie 48 dni od dnia zawarcia umowy koncesji przekazuje do publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieszcza w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenie o zawarciu umowy koncesji. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, zamawiający przekazuje do publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zawarciu umowy koncesji, jeżeli 

w przepisach podanych w wykazie, o którym mowa w [art. 3 ust. 2a] <art. 5 ust. 3> 

Prawa zamówień publicznych, nie określono obowiązków w zakresie przejrzystości 

mających zastosowanie do danej działalności sektorowej. 

 

Art. 32. 
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1. Z postępowania o zawarcie umowy koncesji zamawiający, o których mowa w [art. 3 ust. 1 

pkt 1-3a] <art. 4> Prawa zamówień publicznych, wykluczają, a pozostali zamawiający 

mogą wykluczyć wykonawcę: 

1)   będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub 

art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 

2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858 i 870) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), 

b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

c)  skarbowe, 

d)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

2)   jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3)   wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4)   jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 30 ust. 1, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub 

3 z: 

a)  zamawiającym, 

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego 

-  chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o zawarcie umowy 

koncesji; 

5)   który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, które były wymagane do 

weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do oceny spełniania kryteriów kwalifikacji, 
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zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub potwierdzających spełnianie kryteriów 

kwalifikacji lub wskutek lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji; 

6)   który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o zawarcie 

umowy koncesji; 

7)   który brał czynny udział w przygotowaniu postępowania o zawarcie umowy koncesji lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 

dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może zostać 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o zawarcie umowy koncesji; 

8)   który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, jeżeli 

zamawiający ma uzasadnione podstawy, aby stwierdzić zawarcie takiego porozumienia; 

9)   będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 628). 

10)  wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne. 

2. Z postępowania o zawarcie umowy koncesji zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

1)   w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326 

i 912) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 i 912); 
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2)   który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę koncesji lub umowę 

w sprawie zamówienia publicznego, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

3)   który nie wykonał albo nienależycie wykonał w stopniu istotnym wcześniejszej umowy 

koncesji lub umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej z zamawiającym, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

4)   którego, w przypadku umów koncesji w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, uznano 

na podstawie stosownych środków dowodowych za nieposiadającego wiarygodności 

niezbędnej do wykluczenia zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 

5)   będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 zł; 

6)   jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7)   wobec którego wydano ostateczną decyzję o naruszeniu obowiązków wynikających z 

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 zł; 

8)   który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 

3, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. Jeżeli zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie ust. 2, 

wskazuje co najmniej jedną z podstaw wykluczenia w ogłoszeniu o koncesji lub 

wstępnym ogłoszeniu informacyjnym albo zaproszeniu do ubiegania się o zawarcie 

umowy koncesji. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje w: 

1)   przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w 

tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. a-c, jeżeli 
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nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia; 

2)   przypadkach, o których mowa w: 

a)  ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 

przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. d, 

b)  ust. 1 pkt 3, 

c)  ust. 2 pkt 5-7 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 

został określony inny okres wykluczenia, lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3)   przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 8 lub ust. 2 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 

lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4)   przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5)   przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

5. Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi jedna z podstaw wykluczenia, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4-8 lub ust. 2, może przedstawić dowody na to, że podjęte 

przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub zobowiązanie się do naprawienia 

szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są wystarczające do zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wykonawca został 

skazany prawomocnym wyrokiem sądu na zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego lub zakaz ubiegania się o zawarcie umowy koncesji oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

na podstawie ust. 5. 
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7. Zamawiający wyklucza wykonawcę na każdym etapie postępowania o zawarcie umowy 

koncesji, jeżeli okaże się, że zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia. 

8. W wyjątkowych przypadkach, z uwagi na nadrzędny interes publiczny, względy 

obronności lub bezpieczeństwa państwa, zamawiający, o którym mowa w [art. 3 ust. 1 pkt 

1-3a] <art. 4> Prawa zamówień publicznych, może odstąpić od wykluczenia 

wykonawców, wobec których zachodzi podstawa wykluczenia określona w ust. 1 pkt 3. 

 

 

Art. 49. 

1. Umowa koncesji podlega unieważnieniu: 

1)   jeżeli zamawiający zawarł umowę koncesji bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o 

koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia ogłoszenia o 

koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych, chyba że ustawa dopuszcza taką 

możliwość; 

2)   jeżeli została zawarta z naruszeniem terminu określonego w art. 41 ust. 1 albo zakazu 

zawarcia umowy, o którym mowa w [art. 183 ust. 1] <art. 577> Prawa zamówień 

publicznych, jeżeli uniemożliwiło to Krajowej Izbie Odwoławczej uwzględnienie 

odwołania przed zawarciem umowy; 

3)   jeżeli przedmiot umowy wykracza poza zakres przedmiotu umowy koncesji wskazany w 

dokumentach koncesji; 

4)   w części wykraczającej poza określenie przedmiotu umowy koncesji w opisie przedmiotu 

koncesji, z uwzględnieniem art. 46. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, umowa koncesji nie podlega unieważnieniu, 

jeżeli zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a 

umowa została zawarta po upływie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze 

zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji takiego ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

3. W uzasadnionych przypadkach umowa koncesji podlega unieważnieniu w zakresie 

niewykonanych zobowiązań, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot spełnionych 

świadczeń. 

4. Z przyczyn, o których mowa w ust. 1, nie można żądać stwierdzenia nieważności umowy 

koncesji na podstawie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.). 
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5. Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości żądania przez zamawiającego unieważnienia umowy 

koncesji na podstawie art. 70
5
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

Art. 54. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w zawarciu umowy 

koncesji oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo do wniesienia odwołania od 

niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o 

zawarcie umowy koncesji lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 

obowiązany na podstawie ustawy. 

[2. Do wnoszenia i rozpoznawania odwołań stosuje się odpowiednio przepisy działu VI 

rozdziału 2 Prawa zamówień publicznych, z wyjątkiem art. 180 ust. 2 tej ustawy, jeżeli 

przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.] 

<2. Do wnoszenia i rozpoznawania odwołań stosuje się odpowiednio przepisy działu IX 

rozdziału 2 Prawa zamówień publicznych, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie 

stanowią inaczej.> 

3. Wpis od odwołania uiszcza się w wysokości należnej od odwołania dotyczącego 

zamówienia publicznego, którego wartość jest: 

1)   mniejsza niż [kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8] 

<progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1>  Prawa zamówień publicznych - jeżeli 

wartość koncesji jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie 

art. 18 ust. 2; 

2)   równa lub przekracza [kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8] <progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1> Prawa zamówień publicznych - jeżeli 

wartość koncesji jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ust. 2. 

Art. 56. 

1. Na wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze Krajowej Izby 

Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

2. Do postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi stosuje się przepisy [działu VI 

rozdziału 3] < działu IX rozdziału 3> Prawa zamówień publicznych. 
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U S T A W A   z dnia  15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1265 i 1309) 

Art. 13. 

Prokuratoria Generalna nie wykonuje zastępstwa, o którym mowa w art. 12, w: 

1)   postępowaniach uregulowanych przepisami części pierwszej księgi pierwszej tytułu VII 

działów IVa-IVe ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.); 

[2)   postępowaniach uregulowanych przepisami działu VI rozdziału 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 

2019 r. poz. 53 i 730);] 

<2) postępowaniach uregulowanych przepisami działu IX rozdziału 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …);> 

3)   postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności; 

4)   sprawach, w których inna osoba zastępowana, państwowa osoba prawna, Skarb Państwa 

lub organ administracji rządowej jest stroną, interwenientem ubocznym albo 

interwenientem głównym. 

Art. 18. 

1. Podmioty reprezentujące Skarb Państwa są obowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii 

Generalnej o projektach umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych 

dokonywanych przez Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej 

przekracza kwotę 100 000 000 zł. Wniosek o wydanie opinii prawnej przedkładany jest 

Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem 

Prokuratorii Generalnej nie później niż na 4 dni, przed planowanym dokonaniem 

czynności prawnej. 

2. Podmioty reprezentujące Skarb Państwa są obowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii 

Generalnej w przedmiocie wzoru umowy, istotnych postanowień umowy, ogólnych 

warunków umowy lub projektu umowy udzielanych na podstawie [ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych>, jeżeli wartość przedmiotu zamówienia przekracza 

kwotę 100 000 000 zł. [Wniosek o wydanie opinii prawnej przedkładany jest Prokuratorii 

Generalnej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii 
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Generalnej nie później niż na 4 dni, przed planowanym udostępnieniem specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia albo zawarciem umowy, w przypadku gdy sporządzenie 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie jest wymagane.] <Wniosek o wydanie 

opinii prawnej przedkładany jest Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni, 

a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej nie później niż na 4 dni, przed 

planowanym udostępnieniem dokumentów zamówienia albo zawarciem umowy, w 

przypadku gdy sporządzenie specyfikacji warunków zamówienia albo opisu potrzeb 

i wymagań nie jest wymagane.> 

3. Opinie, o których mowa w ust. 1 i 2, Prokuratoria Generalna wydaje w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania wniosku, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień dokonania 

planowanej czynności prawnej lub udostępnienia [specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia] <dokumentów zamówienia>. Niewydanie w tym terminie opinii przez 

Prokuratorię Generalną jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń Prokuratorii Generalnej 

do opiniowanej czynności prawnej, wzoru umowy, istotnych postanowień umowy lub 

ogólnych warunków umowy. 

Art. 26. 

[1. Prezes Prokuratorii Generalnej tworzy Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej 

właściwy w sprawach sporów między innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami 

prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób 

prawnych, zwany dalej "Sądem Polubownym".] 

<1. Prezes Prokuratorii Generalnej tworzy Sąd Polubowny przy Prokuratorii 

Generalnej właściwy w sprawach sporów z udziałem Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych, osób prawnych z udziałem 

Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych oraz spółek kapitałowych z 

udziałem tych podmiotów, zwany dalej ,,Sądem Polubownym”.> 

2. W przypadku sporu między innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, 

osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, każda z 

nich może wystąpić do Sądu Polubownego z wnioskiem o: 

1)   rozstrzygnięcie sporu; 

2)   przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2a. 
(1)

 Mediacja i inne polubowne formy rozwiązania sporu mogą być prowadzone również w 

przypadku sporów, w których jedną ze stron jest Skarb Państwa, jednostka samorządu 
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terytorialnego, podmiot, o którym mowa w ust. 1, lub spółka kapitałowa z udziałem tych 

podmiotów. 

2b. 
(2)

 Sąd Polubowny może prowadzić również mediacje w postępowaniu administracyjnym, 

w którym jedną ze stron jest organ administracji publicznej lub podmiot, o którym mowa 

w ust. 2a. 

3. Postępowanie prowadzi się za zgodą drugiej strony lub na podstawie zapisu na sąd 

polubowny. 

<3a. Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej może z 

ważnych powodów odmówić przeprowadzenia mediacji lub innego polubownego 

rozwiązania sporu. Odmowa przeprowadzenia mediacji lub innego polubownego 

rozwiązania sporu następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o 

przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu, lub 

postanowienia sądu kierującego strony do mediacji lub innego polubownego 

rozwiązania sporu, i zawiera wskazanie przyczyn odmowy.> 

4. Sędziowie i mediatorzy są uprawnieni do wynagrodzenia za podejmowane czynności 

pokrywane z opłaty, o której mowa w ust. 5. [Wysokość i termin wypłaty wynagrodzenia 

określa umowa cywilnoprawna zawarta na zasadach określonych w regulaminie Sądu i 

postępowania przed Sądem Polubownym, zwanym dalej "regulaminem Sądu".] 

<Wysokość i termin wypłaty wynagrodzenia oraz sposób wynagradzania określa 

regulamin Sądu Polubownego i postępowania przed Sądem Polubownym, zwany 

dalej „regulaminem Sądu” lub umowa zawarta zgodnie z regulaminem Sądu.> 

5. Wnioskodawcy wnoszą opłaty za przeprowadzenie postępowania oraz ponoszą wydatki na 

wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz koszty 

przeprowadzenia innych dowodów w postępowaniu przed Sądem Polubownym. 

[Wysokość opłaty ustalana jest w stosunku do wartości przedmiotu sprawy i nie może być 

wyższa niż 100 000 zł.] <Wysokość opłaty za postępowanie arbitrażowe nie może być 

wyższa niż 100 000 zł, a w przypadku mediacji lub innego polubownego rozwiązania 

sporu nie może być wyższa niż 10 000 zł.> 

6. Obsługę Sądu Polubownego zapewnia Urząd Prokuratorii Generalnej. 

7. Prezes Prokuratorii Generalnej określi, w drodze zarządzenia, regulamin Sądu. 

 

Art. 34. 
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1. Jeżeli zachodzi konieczność wykonywania zastępstwa Skarbu Państwa lub 

Rzeczypospolitej Polskiej przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym w 

sprawach wymagających znajomości prawa obcego albo procedur lub instytucji 

międzynarodowych, Prokuratoria Generalna może powierzyć to zastępstwo lub 

wykonywanie określonych czynności, w drodze umowy cywilnoprawnej, radcy 

prawnemu, adwokatowi lub innej osobie uprawnionej do występowania w charakterze 

pełnomocnika procesowego. 

2. Prezes Prokuratorii Generalnej udziela pełnomocnictwa osobom, o których mowa w ust. 1. 

3. Wydatki i koszty postępowania związane z wykonywaniem zastępstwa w sprawach, o 

których mowa w ust. 1, ponosi podmiot reprezentujący Skarb Państwa lub organ władzy 

publicznej, z wyjątkiem wydatków związanych z usługami, o których mowa w ust. 1, 

które ponosi Prokuratoria Generalna. 

4. Do ustanowienia pełnomocnika procesowego, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się 

przepisów [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych] < ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych>. 

 

Art. 35. 

1. Jeżeli zachodzi konieczność wykonywania zastępstwa osoby zastępowanej przed sądem, 

trybunałem lub innym organem orzekającym w sprawach wymagających znajomości 

prawa obcego albo procedur lub instytucji międzynarodowych, Prokuratoria Generalna 

może, za zgodą osoby zastępowanej, powierzyć to zastępstwo lub wykonywanie 

określonych czynności, w drodze umowy cywilnoprawnej, radcy prawnemu, adwokatowi 

lub innej osobie uprawnionej do występowania w charakterze pełnomocnika 

procesowego. 

2. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczna z wnioskiem osoby 

zastępowanej o przejęcie wykonywania zastępstwa. 

3. Prokuratoria Generalna może, za zgodą osoby zastępowanej, zlecać przygotowanie opinii, 

analiz i raportów osobom posiadającym wiedzę z danej dziedziny, a także korzystać z 

usług tłumaczy. 

4. Wydatki i koszty postępowania związane z wykonywaniem zastępstwa w sprawach, o 

których mowa w ust. 1, ponosi osoba zastępowana. 
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5. Do ustanowienia pełnomocnika procesowego, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się 

przepisów [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych] < ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych>. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej 

łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2019 r. poz. 1073) 

 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie 

budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską wymaganych ze 

względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa oraz określa organy właściwe w tych 

sprawach. 

2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   infrastruktura dostępowa - instalacje, urządzenia i obiekty niezbędne do wybudowania i 

funkcjonowania drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską; 

2)   inwestycje w zakresie infrastruktury dostępowej - roboty, dostawy lub usługi związane z 

przygotowaniem i realizacją budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 

Gdańską, obejmujące: 

a)  budowę toru podejściowego od strony morza wraz z oznakowaniem nawigacyjnym, 

b)  budowę awanportu od strony Zatoki Gdańskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym 

falochronów, nabrzeży i stanowisk dalbowych, 

c)  budowę kanału, w tym śluz, nabrzeży postojowych, stanowisk wyczekiwania i obudów 

brzegów kanału, 

d)  budowę awanportu od strony Zalewu Wiślanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w 

tym falochronów, nabrzeży i stanowisk dalbowych, 

e)  budowę nowego i pogłębienie istniejącego toru wodnego na Zalewie Wiślanym i rzece 

Elbląg wraz z wymaganymi korektami geometrii toru oraz oznakowanie nawigacyjne, 

f)  budowę dróg publicznych i innych dróg lub przebudowę dróg publicznych i innych dróg 

kolidujących z drogą wodną wraz z niezbędnymi drogowymi obiektami inżynierskimi, 
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g)  budowę lub przebudowę infrastruktury związanej z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu 

morskiego oraz ochroną środowiska morskiego, 

h)  realizację robót lub działań związanych z zapobieganiem negatywnemu oddziaływaniu na 

środowisko i ograniczeniem go lub z kompensacją przyrodniczą, 

i)  budowę lub przebudowę umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z 

przylegającą infrastrukturą, regulację skarp brzegowych oraz inne roboty budowlane 

związane z ochroną brzegu, 

j)  rozpoznanie i usuwanie z obszaru inwestycji przedmiotów niebezpiecznych, w 

szczególności niewybuchów, 

k)  budowę lub przebudowę uzbrojenia terenu, 

l)  budowę sztucznych wysp na Zalewie Wiślanym wraz z przystaniami refulacyjnymi oraz 

budowę nowych lub rozbudowę istniejących pól refulacyjnych; 

3)   inwestor - Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni; 

4)   kataster nieruchomości - ewidencję gruntów i budynków w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 i 

730); 

5)   roboty budowlane, dostawy, usługi - roboty budowlane, dostawy i usługi w rozumieniu 

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

2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)]  <ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)>; 

6)   uzbrojenie terenu - urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 

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

2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801). 

Art. 29. 

1. Umowy związane z realizacją inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej mogą być 

zawierane na okres dłuższy niż 4 lata. [Przepisu art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.]  

2. Doręczenie informacji o wyniku kontroli uprzedniej określonej w [oddziale 3 rozdziału 3 

działu V ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych] <dziale XI 

rozdziale 2 oddziale 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych> następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Prezesowi 

Urzędu Zamówień Publicznych kopii dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego. 
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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 oraz z 2019 r. poz. 1752) 

[Art. 7. 

Zamówienia na potrzeby własne zagranicznych biur handlowych, o których mowa w art. 3, 

Agencja może udzielić z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), o ile 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 tej ustawy.] 

<Art. 7. 

Zamówienia na potrzeby własne zagranicznych biur handlowych, o których mowa w 

art. 3, Agencja może udzielić z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 304 i art. 306 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …), o ile 

wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej 

ustawy.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813) 

 

Art. 36. 

1. Roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Instytutu podlega badaniu przez firmę 

audytorską, zgodnie z wymogami przeprowadzania badań określonymi w ustawie z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości i w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 

2018 r. poz. 398 i 1669). 

2. Przewodniczący Komitetu dokonuje, po zasięgnięciu opinii Rady, wyboru firmy 

audytorskiej, o której mowa w ust. 1, w trybie przepisów [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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1560, 1603, 1669 i 1693)]  <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. …)>. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia   22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. 

zm.) 

Art. 76. 

[1. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych 

odpowiedzi poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 

2018), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.] 

<1. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych wraz z wykazem 

prawidłowych odpowiedzi poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

poz. …), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w 

art. 3 ust. 1 tej ustawy.> 

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób udzielenia 

zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zapewniając zachowanie uczciwej konkurencji i 

równe traktowanie wykonawców oraz mając na uwadze konieczność zabezpieczenia 

pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi przed ich nieuprawnionym 

ujawnieniem. 

Art. 106. 

[1. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień poszczególnym 

komisjom egzaminacyjnym do przeprowadzenia egzaminu komorniczego, zwanym dalej 

"komisjami egzaminacyjnymi", nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.] 

<1. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień 

poszczególnym komisjom egzaminacyjnym do przeprowadzenia egzaminu 

komorniczego, zwanym dalej „komisjami egzaminacyjnymi”, nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli 
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wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej 

ustawy.> 

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób udzielenia 

zamówienia, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze konieczność zachowania zasad 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zabezpieczenia zadań 

wraz z opisami istotnych zagadnień przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 

1089 oraz z 2019 r. poz. 630) 

Art. 2. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   Dokumencie Wdrażającym - należy przez to rozumieć dokument wykonawczy do 

Programu, zawierający w szczególności harmonogramy realizacji oraz budżety 

poszczególnych Przedsięwzięć; 

2)   Inwestorze - należy przez to rozumieć: 

a)  Spółkę Celową, 

b)  spółkę, o której mowa w art. 15, 

c)  jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, 

d)  inne, niż określone w lit. c, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, 

e)  osoby prawne, jeżeli podmioty, o których mowa w lit. a-d, pojedynczo lub wspólnie, 

bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: 

–  finansują je w ponad 50% lub 

–  posiadają ponad połowę udziałów albo akcji 

- o ile przygotowują lub realizują Przedsięwzięcia; 

3)   Inwestycji - należy przez to rozumieć budowę CPK wraz z urządzeniami i obiektami 

niezbędnymi do jego funkcjonowania, w szczególności urządzeniami i obiektami do 

obsługi ruchu lotniczego w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku 

publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1122 i 1566) oraz urządzeniami wodnymi w 
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rozumieniu art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710); 

4)   Inwestycji Towarzyszącej - należy przez to rozumieć inwestycje celu publicznego 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118; 

5)   nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - należy przez to rozumieć 

nieruchomość, dla której, ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo 

innych dokumentów, nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, 

a także nieruchomość, której dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty 

nieruchomości nie żyje a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku; 

6)   Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego 

Portu Komunikacyjnego; 

7)   Programie - należy przez to rozumieć program wieloletni w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 

62 i 1000), obejmujący Inwestycję, Inwestycje Towarzyszące oraz inne zadania, w tym 

finansowane z budżetu państwa, określający charakterystykę inwestycji, ich 

rozmieszczenie, terminy realizacji oraz łączne nakłady z budżetu państwa na realizację; 

8)   Przedsięwzięciach - należy przez to rozumieć zawarte w Programie: Inwestycję, 

Inwestycje Towarzyszące oraz pozostałe zadania; 

9)   sieciach - należy przez to rozumieć, stanowiące cele publiczne, sieci przesyłowe oraz 

dystrybucyjne energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody, pary lub innych płynów albo 

gazów, sieci telekomunikacyjne, a także sieci kanalizacyjne; 

10)  Spółce Celowej - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

utworzoną przez Skarb Państwa w celu zapewnienia przygotowania i realizacji Programu 

oraz koordynacji i kontroli realizacji Przedsięwzięć; 

11)  Wykonawcy - należy przez to rozumieć wykonawcę umowy zawartej na podstawie 

[ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 i 2018)] < ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. …)>, ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1834) albo ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920), której przedmiotem jest 

dostawa usługi lub roboty budowlane niezbędne do przygotowania lub wykonania 

Przedsięwzięć; 
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12)  Zasadach Zarządzania - należy przez to rozumieć ujednolicone warunki i procedury 

wdrażania Przedsięwzięć, określające zasady zarządzania Przedsięwzięciami, w tym 

zasady i tryb nadzoru nad realizacją Przedsięwzięć przez Inwestorów, informowania przez 

Wykonawców o postępach w realizacji Przedsięwzięć oraz zasad współpracy i wymiany 

informacji pomiędzy Inwestorami; 

13)  Zasobie - należy przez to rozumieć nieruchomości będące własnością Spółki Celowej 

oraz nieruchomości Skarbu Państwa: 

a)  oddane w użytkowanie wieczyste Spółce Celowej lub 

b)  którymi gospodaruje Spółka Celowa. 

 

Art. 12. 

1. Spółka Celowa udziela wsparcia merytorycznego Pełnomocnikowi w realizacji jego zadań. 

2. Realizacja Programu przez Spółkę Celową następuje zgodnie z Dokumentem 

Wdrażającym. 

3. Do dokonywania zamówień i zakupów przez Spółkę Celową mają zastosowanie przepisy 

[o zamówieniach publicznych, o koncesji na roboty budowlane i usługi oraz o 

partnerstwie publiczno-prywatnym] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych, ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na 

roboty budowlane lub usługi oraz ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym>. 

Art. 20. 

1. Przedsięwzięcia są zarządzane przez Inwestorów zgodnie z Zasadami Zarządzania 

zatwierdzanymi przez Pełnomocnika i ogłaszanymi w Dzienniku Urzędowym ministra 

właściwego do spraw transportu. 

2. Inwestorzy podpisują z Pełnomocnikiem porozumienie, w którym zobowiązują się do 

stosowania Zasad Zarządzania przy realizacji Przedsięwzięć. W przypadku zamówień 

publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub 

usługi, porozumienie podpisuje się przed wszczęciem postępowania. 

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, może ograniczać zakres stosowania Zasad 

Zarządzania w zakresie dotyczącym obowiązków Inwestorów. 

4. W przypadku Inwestorów będących jednostkami sektora finansów publicznych, 

ograniczenie zakresu stosowania Zasad Zarządzania, o którym mowa w ust. 3, może 

nastąpić wyłącznie, gdy dostosowanie sposobu realizacji do Zasad Zarządzania nie leży w 
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interesie publicznym lub nie daje się pogodzić z ochroną uzasadnionego interesu 

Inwestora. 

5. Inwestor zamieszcza odpowiednio w [specyfikacji istotnych warunków zamówienia] 

<dokumentach zamówienia> lub w dokumentach koncesji informację o obowiązku 

stosowania Zasad Zarządzania przy realizacji Przedsięwzięcia i obowiązku złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 6. 

6. Podmiot zainteresowany realizacją Przedsięwzięcia, w szczególności wykonawca w 

rozumieniu [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych]  <ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych>, składa oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na stosowanie Zasad Zarządzania. W przypadku zamówień publicznych, 

partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi, 

oświadczenie składa się wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. 

7. Umowy związane z realizacją Przedsięwzięć sporządza się zgodnie z Zasadami 

Zarządzania. 

8. W przypadku, gdy umowy, o których mowa w ust. 7, zawierane są w trybie zamówień 

publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym lub ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na 

roboty budowlane lub usługi, oferta niezgodna ze standardami określonymi w Zasadach 

Zarządzania, jako oferta, której treść nie odpowiada odpowiednio treści [specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia] <dokumentów zamówienia> lub dokumentom 

koncesji, podlega odrzuceniu. 

9. Na wniosek Pełnomocnika minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może 

zmienić Wytyczne, o których mowa w art. 5 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), w celu uwzględnienia w 

nich Zasad Zarządzania albo ich zmian. 

 

Art. 21. 

1. W przypadku, gdy zmiana Zasad Zarządzania została zatwierdzona przez Pełnomocnika po 

zawarciu przez Inwestora umowy z Wykonawcą albo Przedsięwzięcie zostało objęte 

obowiązkiem stosowania Zasad Zarządzania po zawarciu umowy, Inwestor obowiązany 

jest do podjęcia negocjacji z Wykonawcą w celu dostosowania umów dotyczących 
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Przedsięwzięcia do Zasad Zarządzania, z uwzględnieniem art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020. 

2. W przypadku, gdy umowy zawierane są w trybie zamówień publicznych, zgodnie z 

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

ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub [specyfikacji istotnych warunków zamówienia] 

<dokumentach zamówienia> lub w dokumentach koncesji, w postaci jednoznacznych 

postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, 

wskazuje się możliwość zmiany Zasad Zarządzania oraz możliwość zatwierdzenia Zasad 

Zarządzania i związaną z tym konieczność dostosowania realizacji Przedsięwzięć do 

nowych warunków oraz zmiany umowy. 

3. W przypadku Inwestorów podmiot uprawniony do wykonywania praw z udziałów lub akcji 

należących do Skarbu Państwa lub Spółki Celowej oraz państwowa osoba prawna, w 

zakresie wykonywania praw z udziałów lub akcji w spółce, są obowiązane podejmować 

działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w 

statucie tej spółki, że są one zobowiązane do stosowania i przestrzegania Zasad 

Zarządzania i ich zmian. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 

1560) 

Art. 33. 

1. CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV może przeprowadzić badanie urządzenia 

informatycznego lub oprogramowania w celu identyfikacji podatności, której 

wykorzystanie może zagrozić w szczególności integralności, poufności, rozliczalności, 

autentyczności lub dostępności przetwarzanych danych, które może mieć wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa. 

2. CSIRT MON, CSIRT NASK albo CSIRT GOV, podejmując badanie urządzenia 

informatycznego lub oprogramowania, informuje pozostałe CSIRT o fakcie podjęcia 

badań oraz urządzeniu informatycznym lub oprogramowaniu, którego badanie dotyczy. 
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3. CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV w przypadku identyfikacji podatności, o 

której mowa w ust. 1, składa wniosek w sprawie rekomendacji, o których mowa w ust. 4. 

4. Pełnomocnik po uzyskaniu opinii Kolegium wydaje, zmienia lub odwołuje rekomendacje 

dotyczące stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania, w szczególności w 

zakresie wpływu na bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa. 

<4a. W przypadku uzyskania przez Pełnomocnika informacji o zagrożeniu 

cyberbezpieczeństwa, która uprawdopodobni możliwość wystąpienia incydentu 

krytycznego, Pełnomocnik może wydać rekomendacje, o których mowa w ust. 4, z 

urzędu.  

4b. Przed wydaniem rekomendacji w trybie ust. 4a, Pełnomocnik przeprowadza 

konsultację z CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV.> 

5. Podmiot krajowego systemu cyberbezpieczeństwa może wnieść do Pełnomocnika 

zastrzeżenia do rekomendacji dotyczących stosowania urządzeń informatycznych lub 

oprogramowania, z uwagi na ich negatywny wpływ na świadczoną usługę lub realizowane 

zadanie publiczne, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania rekomendacji. 

6. Pełnomocnik odnosi się do zastrzeżeń otrzymanych w trybie ust. 5 niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, i podtrzymuje rekomendacje 

dotyczące stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania albo wydaje 

zmienione rekomendacje. 

7. Podmiot krajowego systemu cyberbezpieczeństwa informuje Pełnomocnika, na jego 

wniosek, o sposobie i zakresie uwzględnienia rekomendacji dotyczących stosowania 

urządzeń informatycznych lub oprogramowania. 

8. Nieuwzględnienie rekomendacji dotyczących stosowania urządzeń informatycznych lub 

oprogramowania stanowi podstawę do wystąpienia przez Pełnomocnika do organu 

sprawującego nadzór nad podmiotem, o którym mowa w ust. 7, z informacją o ich 

nieuwzględnieniu. 
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U S T A W A   z dnia   20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1668, z późn. zm.) 

Art. 469. 

[W przypadku udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 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. 1560 i 1603), jeżeli ich wartość przekracza kwotę określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

tej ustawy, do którego stosuje się przepisy niniejszej ustawy:] 

< W przypadku udzielania zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …), jeżeli ich 

wartość jest równa lub przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej 

ustawy, podmiot, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 tej ustawy, do którego 

stosuje się przepisy niniejszej ustawy:> 

1)   zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w BIP na jego stronie podmiotowej; 

2)   działa w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów 

zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności 

mogących mieć wpływ na jego udzielenie; 

3)   nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem 

umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane; 

4)   zamieszcza niezwłocznie w BIP na jego stronie podmiotowej informację o udzieleniu 

zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o 

wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. poz. 2191) 

Art. 2. 

Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o: 
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1)   normie europejskiej - należy przez to rozumieć normę lub normy europejskie dotyczące 

fakturowania elektronicznego oraz syntaktyki, do których odniesienia zostały 

opublikowane w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1870 z dnia 16 października 

2017 r. w sprawie publikacji odniesienia do normy europejskiej dotyczącej fakturowania 

elektronicznego i wykazu syntaktyk zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/55/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 266 z 17.10.2017, 

str. 19); 

2)   OpenPEPPOL - należy przez to rozumieć stowarzyszenie międzynarodowe z siedzibą w 

Brukseli, którego podstawowym celem jest zapewnienie europejskim przedsiębiorcom 

komunikacji elektronicznej z europejskimi podmiotami sektora publicznego w procesach 

związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego; 

3)   innym ustrukturyzowanym dokumencie elektronicznym - należy przez to rozumieć 

dokument elektroniczny inny niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna, o którym mowa 

w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 

i 1669), spełniający wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy, 

związany z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwa publiczno-prywatnego; 

4)   ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej - należy przez to rozumieć spełniającą 

wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy fakturę elektroniczną, 

o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174); 

5)   wykonawcy - należy przez to rozumieć: 

a)  wykonawcę w rozumieniu [art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)] <art. 7 pkt 30 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)> , zwanej dalej 

"ustawą - Prawo zamówień publicznych", 

b)  wykonawcę w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920 oraz z 2018 r. poz. 1669 i 

1693), zwanej dalej "ustawą o umowie koncesji", 
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c)  partnera prywatnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 1693), 

zwanej dalej "ustawą o partnerstwie publiczno - prywatnym", 

d)  podwykonawcę w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli zgodnie z 

ustawą, decyzją właściwego organu, orzeczeniem sądu lub umową jest uprawniony do 

domagania się zapłaty od zamawiającego; 

6)   zamawiającym - należy przez to rozumieć: 

a)  zamawiającego w rozumieniu [art. 2 pkt 12] < art. 7 pkt 31> ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, 

b)  zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy o umowie koncesji, 

c)  podmiot publiczny w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

7)   zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć: 

a)  zamówienia publiczne w rozumieniu [art. 2 pkt 13] <art. 7 pkt 32> ustawy - Prawo 

zamówień publicznych, 

b)  umowę koncesji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o umowie koncesji, 

c)  umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o 

partnerstwie publiczno - prywatnym. 

Art. 3. 

1. Przepisy ustawy stosuje się do przesyłania między wykonawcami a zamawiającymi 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1)   zamówień publicznych, o których mowa w [art. 4 pkt 5 i 5b oraz art. 4b ust. 1 pkt 1-3, 5 i 

6] <art. 12 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1–4, 6 i 7> ustawy - Prawo zamówień 

publicznych; 

2)   umów koncesji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o umowie koncesji. 

 

Art. 4. 

1. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Przepisu art. 106n ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się. 

2. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 

do zamawiającego za pośrednictwem platformy. 
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3. W przypadku zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo 

zamówień publicznych, ustawy o umowie koncesji albo ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym, zamawiający może w umowie, w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji 

[istotnych] warunków zamówienia albo w innym dokumencie rozpoczynającym 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o zawarcie umowy 

koncesji albo postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego wyłączyć stosowanie 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

4. Zamawiający i wykonawca mogą wysyłać i odbierać inne ustrukturyzowane dokumenty 

elektroniczne za pośrednictwem platformy, jeżeli druga strona wyrazi na to zgodę. 

5. Zamawiający może upoważnić do odbioru ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz 

innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych przesłanych za pośrednictwem 

platformy inne osoby lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

 

Art. 6. 

1. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o 

podatku od towarów i usług oraz danych zawierających: 

1)   informacje dotyczące odbiorcy płatności; 

2)   wskazanie umowy <w sprawie> zamówienia publicznego. 

2. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza danymi określonymi w ust. 1, mogą być 

zamieszczone także inne dane, jeżeli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówień 

publicznych. 

3. Inny ustrukturyzowany dokument elektroniczny zawiera wskazanie umowy <w sprawie> 

zamówienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, których dotyczy. 

 

Art. 8. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki jest członkiem OpenPEPPOL i pełni rolę krajowej 

jednostki zarządzającej w ramach OpenPEPPOL. 

[2. Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze porozumienia, powierzyć 

instytutowi badawczemu w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669) realizację niektórych zadań wynikających z 

pełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roli krajowej jednostki zarządzającej w 

ramach OpenPEPPOL, mając na uwadze zakres działalności tego instytutu i zapewnienie 
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efektywnego fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, zapewniając 

niezbędne finansowanie.] 

<2. Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze porozumienia, powierzyć 

instytutowi badawczemu w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350) lub instytutowi działającemu w 

ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o 

Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) realizację niektórych zadań 

wynikających z pełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roli krajowej 

jednostki zarządzającej w ramach OpenPEPPOL, mając na uwadze zakres 

działalności tego instytutu i zapewnienie efektywnego fakturowania elektronicznego 

w zamówieniach publicznych, zapewniając niezbędne finansowanie.> 

3. Zadania, o których mowa w ust. 2, są finansowane z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki w formie dotacji celowej. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w zakresie zadań, o których mowa w ust. 2, 

współdziała z ministrem nadzorującym instytut badawczy. 

 

Art. 12. 

1. Do zamówień publicznych, o których mowa w [art. 4 pkt 8] <art. 2 ust. 1 pkt 1> ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, umów koncesji, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o 

umowie koncesji, oraz umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, o których mowa w 

art. 4 ust. 3 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przepisy niniejszej ustawy 

stosuje się od dnia 1 sierpnia 2019 r. 

2. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego, postępowań o zawarcie umowy koncesji oraz postępowań w sprawie wyboru 

partnera prywatnego, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, i umów 

zawartych w wyniku takich postępowań. 
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U S T A W A   z dnia  4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu 

Polskiej Nauki (Dz. U. poz. 823) 

Art. 7. 

1. Minister, biorąc pod uwagę obszar działalności naukowej wskazany zgodnie z art. 6 ust. 1 

oraz potencjał organizacyjny i techniczny niezbędny do realizacji zadań w zakresie 

zarządzania wirtualnym instytutem badawczym, wskazuje podmiot zarządzający, którym 

może być: 

1)   Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii albo 

2)   podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, wybrany w trybie otwartego konkursu ofert. 

2. W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert określa się: 

1)   przedmiot otwartego konkursu ofert; 

2)   okres finansowania i wysokość środków przeznaczonych na funkcjonowanie wirtualnego 

instytutu badawczego; 

3)   szczegółowe kryteria oceny ofert; 

4)   miejsce i termin składania ofert; 

5)   termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert; 

6)   termin i sposób ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert; 

7)   wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty; 

8)   informację o możliwości odwołania otwartego konkursu ofert przed upływem terminu na 

złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert; 

9)   sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 7. 

3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej ministra. 

4. Oferta złożona w otwartym konkursie ofert zawiera: 

1)   informację o posiadanych przez podmiot składający ofertę zasobach rzeczowych oraz 

zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonywanie zadań podmiotu 

zarządzającego; 

2)   informację o dotychczasowej działalności podmiotu składającego ofertę; 

3)   szczegółowy sposób realizacji zadań podmiotu zarządzającego; 

4)   harmonogram realizacji zadań podmiotu zarządzającego; 

5)   przewidywaną wysokość kosztów realizacji zadań podmiotu zarządzającego. 
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5. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się: 

1)   potencjał organizacyjny i techniczny podmiotu składającego ofertę; 

2)   doświadczenie podmiotu składającego ofertę w zakresie zarządzania projektami 

obejmującymi prowadzenie działalności naukowej; 

3)   przewidywaną wysokość kosztów realizacji zadań podmiotu zarządzającego. 

6. Do wyboru podmiotu zarządzającego nie stosuje się przepisów [ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. 

poz. 53 i 730)] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. …)>. 

7. Minister podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłoszonego w 

Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, informację o podmiocie 

zarządzającym wyłonionym w trybie wskazanym w ust. 1. 

 

 

 

U S T A W A    19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i 

Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. U. poz. 1589) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

1)   zasady, warunki i tryb przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Muzeum 

Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 

wymaganych ze względu na interes publiczny; 

2)   organy właściwe w sprawach przygotowania i realizacji inwestycji, o których mowa w 

pkt 1; 

3)   źródła finansowania inwestycji, o których mowa w pkt 1. 

2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   inwestor - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; 

2)   inwestycje w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum 

II Wojny Światowej w Gdańsku - roboty budowlane, dostawy lub usługi związane z 

przygotowaniem i realizacją budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, obejmujące: 
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a)  budowę na terenie Pola Bitwy na Westerplatte obiektów budowlanych służących realizacji 

celów statutowych Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w tym udostępnianiu 

zbiorów Muzeum, 

b)  budowę innych instalacji, urządzeń i obiektów niezbędnych do: 

–  wybudowania i funkcjonowania Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum 

II Wojny Światowej w Gdańsku, 

–  zabezpieczenia Pola Bitwy na Westerplatte przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 

–  zapewnienia porządku i czystości na terenie Pola Bitwy na Westerplatte, 

c)   przebudowę dróg publicznych na terenie Pola Bitwy na Westerplatte, 

d)  budowę dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, 

e)  rozpoznanie i usuwanie z terenu Pola Bitwy na Westerplatte przedmiotów 

niebezpiecznych, w szczególności niewybuchów, 

f)  budowę lub przebudowę uzbrojenia terenu Pola Bitwy na Westerplatte; 

3)   kataster nieruchomości - kataster w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 , 730 i 1309); 

4)   Pole Bitwy na Westerplatte - teren obejmujący obszar położony na półwyspie 

Westerplatte, leżący w granicach administracyjnych miasta Gdańska w obrębie 

geodezyjnym nr 062, a także zespół fortyfikacji i zabudowy Szańca Mewiego; 

[5)   roboty budowlane, dostawy i usługi - roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 

2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730), dostawy w rozumieniu art. 2 pkt 2 tej ustawy i usługi w 

rozumieniu art. 2 pkt 10 tej ustawy;] 

<5) roboty budowlane, dostawy i usługi – roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …), 

dostawy w rozumieniu art. 7 pkt 4 tej ustawy i usługi w rozumieniu art. 7 pkt 28 tej 

ustawy;> 

6)   uzbrojenie terenu - urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 

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

2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 , 801 i 1309). 
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U S T A W A    19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655) 

 

[Art. 28. 

W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, 730 

i 1495) art. 181 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 181. Fundusz może utworzyć instytucję pomostową, w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.".] 

 

<Art. 28. 

W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 

795, 730, 1495 i 1655) w art. 181 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Fundusz może utworzyć instytucję pomostową w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.”.> 


