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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 634) 

 

 

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1526 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2052) 

Art.  4. 

§  1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) spółka osobowa - spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę 

komandytowo-akcyjną; 

2)  spółka kapitałowa - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i 

spółkę akcyjną; 

3) spółka jednoosobowa - spółkę kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje należą 

do jednego wspólnika albo akcjonariusza; 

4) spółka dominująca - spółkę handlową w przypadku, gdy: 

a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo 

użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na 

podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu 

innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), 

także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady 

nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni 

zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki 

kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub 
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e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej 

zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, lub 

[f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo 

spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 7;] 

<f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo 

spółdzielni zależnej, w szczególności przez zawarcie między spółką 

dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką 

zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę;> 

5) spółka powiązana - spółkę kapitałową, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia 

dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, 

albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co 

najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej; 

<5
1
) grupa spółek – spółkę dominującą i spółkę albo spółki zależne, będące spółkami 

kapitałowymi, kierujące się zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek 

wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu (interes grupy spółek), 

uzasadniającą sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa 

nad spółką zależną albo spółkami zależnymi;> 

6) spółka publiczna - spółkę publiczną w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych; 

7) instytucja finansowa - bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, alternatywną spółkę inwestycyjną zarządzaną przez zarządzającego 

ASI w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, prowadzącego działalność na podstawie 

zezwolenia oraz takiego zarządzającego, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, 

towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w 

Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD); 

8) rejestr - rejestr przedsiębiorców; 

9) głosy - głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania w 

sposób zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki; 
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10) bezwzględna większość głosów - więcej niż połowę głosów oddanych; 

11) sprawozdanie finansowe - sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości; 

12) wzorzec umowy - wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie 

teleinformatycznym; 

13) (uchylony); 

14) postanowienia zmienne umowy - postanowienia umowy spółki zawartej przy 

wykorzystaniu wzorca umowy, które zgodnie z wzorcem mogą być modyfikowane 

przez wybór odpowiednich wariantów poszczególnych postanowień albo przez 

wprowadzenie odpowiednich danych w określone pola wzorca, umożliwiające ich 

wprowadzenie; 

15) spółka, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy - spółkę, 

której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, z wyłączeniem 

spółki utworzonej przy wykorzystaniu wzorca, której umowa została zmieniona w 

inny sposób niż przy wykorzystaniu wzorca; 

16) doradca akcjonariusza do spraw głosowania - osobę prawną, która zawodowo i na 

zasadach komercyjnych zajmuje się analizowaniem informacji ujawnianych przez 

spółki publiczne lub pochodzących od spółek publicznych w celu ułatwienia 

akcjonariuszom tych spółek podejmowania decyzji dotyczących głosowania, przez 

przedstawianie badań, porad lub rekomendacji dotyczących głosowania związanych z 

wykonywaniem prawa głosu. 

§  2. Ilekroć w ustawie mowa jest o "umowie spółki", należy przez to rozumieć także akt 

założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza spółki 

kapitałowej. 

§  2
1
.  Ilekroć w niniejszej ustawie, z wyłączeniem art. 300

52
-300

67
. albo odrębnej ustawie 

mowa jest o zarządzie lub członku zarządu spółki, w przypadku prostej spółki akcyjnej, w 

której powołano radę dyrektorów, należy przez to rozumieć, odpowiednio, radę 

dyrektorów lub dyrektora. 

§  2
2
. Ilekroć w niniejszej ustawie mowa jest o: 

1) udziale akcjonariusza w kapitale zakładowym spółki - w przypadku prostej spółki 

akcyjnej należy przez to rozumieć stosunek liczby akcji przysługujących temu 

akcjonariuszowi do liczby wszystkich akcji wyemitowanych w tej spółce; 
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2) wpisie zmiany wysokości kapitału zakładowego do rejestru - w przypadku prostej 

spółki akcyjnej należy przez to rozumieć wpis zmiany liczby akcji do rejestru. 

§  3. W przypadku gdy dwie spółki handlowe dysponują wzajemnie większością głosów 

obliczoną zgodnie z § 1 pkt 4 lit. a, za spółkę dominującą uważa się spółkę handlową, 

która posiada większy procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym 

zgromadzeniu drugiej spółki (spółki zależnej). W przypadku gdy każda ze spółek 

handlowych posiada równy procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym 

zgromadzeniu drugiej spółki, za spółkę dominującą uważa się tę spółkę, która wywiera 

wpływ na spółkę zależną także na podstawie powiązania przewidzianego w § 1 pkt 4 lit. 

b-f. 

§  4. W przypadku gdy stosując kryteria przewidziane w § 3, nie można ustalić stosunku 

dominacji i zależności między dwiema spółkami handlowymi, za spółkę dominującą 

uważa się tę spółkę handlową, która może wywierać wpływ na inną spółkę na podstawie 

większej liczby powiązań, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. b-f. 

§  5. W przypadku niemożności ustalenia na podstawie § 3 i 4, która ze spółek jest spółką 

dominującą, obie spółki są spółkami wzajemnie dominującymi i zależnymi. 

 

[Art.  7. 

§  1. W przypadku zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy 

przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę, 

złożeniu do akt rejestrowych spółki zależnej podlega wyciąg z umowy zawierający 

postanowienia, które określają zakres odpowiedzialności spółki dominującej za szkodę 

wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

oraz zakres odpowiedzialności spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej wobec 

jej wierzycieli. 

§  2. Ujawnieniu podlega także okoliczność, że umowa nie reguluje lub wyłącza 

odpowiedzialność spółki dominującej, o której mowa w § 1. 

§  3. Zgłoszenia do sądu rejestrowego okoliczności wymagających ujawnienia zgodnie z § 1 i 

§ 2 dokonuje zarząd spółki dominującej lub spółki zależnej albo wspólnik prowadzący 

sprawy spółki dominującej lub spółki zależnej. Niezgłoszenie okoliczności wymagających 

ujawnienia w terminie trzech tygodni od dnia zawarcia umowy powoduje nieważność 

postanowień ograniczających lub wyłączających odpowiedzialność spółki dominującej 

wobec spółki zależnej lub jej wierzycieli.] 
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Art.  18. 

§  1. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być 

tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

[§  2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem 

albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 

590 i art. 591 ustawy.] 

<§ 2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, 

likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587–587
2
, art. 590 i art. 591 ustawy oraz 

art. 228–231 i rozdziałach XXXIII–XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447).> 

§  3. Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia 

się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. 

§  4. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w § 

2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu 

pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie 

dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając 

postanowienie. 

§  5. Przepisy § 1-4 stosuje się do członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady 

nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej. 

 

<Dział IV 

Grupa spółek 

 

Art. 21
1
.
 

§ 1. Spółka dominująca oraz spółka zależna, które uczestniczą w grupie spółek, kierują 

się obok interesu spółki interesem grupy spółek, o ile nie zmierza to do 

pokrzywdzenia wierzycieli lub wspólników mniejszościowych albo akcjonariuszy 

mniejszościowych spółki zależnej. 

§ 2. Zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki zależnej podejmuje 

większością trzech czwartych głosów uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek ze 

wskazaniem spółki dominującej. 
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§ 3. Spółka dominująca i spółka zależna ujawniają w rejestrze uczestnictwo w grupie 

spółek. Ujawnienie uczestnictwa w grupie spółek następuje przez wpisanie wzmianki 

do rejestru. Przepisów art. 21
2
–21

4
, art. 21

6
, art. 21

7
, art. 21

10
–21

14
 nie stosuje się 

przed ujawnieniem uczestnictwa w grupie spółek. Jeżeli spółka dominująca posiada 

siedzibę za granicą, uczestnictwo w grupie spółek wystarczy ujawnić w rejestrze 

spółki zależnej. 

§ 4. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurent oraz likwidator 

spółki uczestniczącej w grupie spółek może powoływać się na działanie lub 

zaniechanie w określonym interesie grupy spółek, jeżeli spółka ujawniła uczestnictwo 

w grupie spółek. 

Art. 21
2
.
 

§ 1. Spółka dominująca może wydać spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek 

wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki (wiążące polecenie), jeżeli jest 

to uzasadnione interesem grupy spółek oraz przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

§ 2. Spółka dominująca wydaje wiążące polecenie w formie pisemnej lub elektronicznej 

pod rygorem nieważności. 

§ 3. Wiążące polecenie wskazuje co najmniej: 

1) oczekiwane przez spółkę dominującą zachowanie spółki zależnej w związku 

z wykonaniem wiążącego polecenia;  

2) interes grupy spółek, który uzasadnia wykonanie przez spółkę zależną wiążącego 

polecenia; 

3) spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej, które będą następstwem 

wykonania wiążącego polecenia, o ile występują; 

4) przewidywany sposób i termin naprawienia spółce zależnej szkody poniesionej 

w wyniku wykonania wiążącego polecenia. 

 

Art. 21
3
.
 

§ 1. Wykonanie wiążącego polecenia przez spółkę zależną uczestniczącą w grupie spółek 

wymaga uprzedniej uchwały zarządu spółki zależnej. 

§ 2. Uchwała zawiera co najmniej elementy treści wiążącego polecenia, o których mowa 

w art. 21
2 

§ 3. 

§ 3. Uchwała o wykonaniu wiążącego polecenia jest podejmowana, o ile nie wystąpiły 

przesłanki określone w art. 21
4 

§ 1–3. 
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§ 4. Spółka zależna uczestnicząca w grupie spółek informuje spółkę dominującą 

o podjęciu uchwały o wykonaniu wiążącego polecenia albo uchwały o odmowie 

wykonania wiążącego polecenia. 

Art. 21
4
. 

§ 1. Spółka zależna uczestnicząca w grupie spółek podejmuje uchwałę o odmowie 

wykonania wiążącego polecenia, jeżeli jego wykonanie doprowadziłoby do 

niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalnością tej spółki. 

§ 2. Spółka zależna uczestnicząca w grupie spółek niebędąca spółką jednoosobową 

podejmuje uchwałę o odmowie wykonania wiążącego polecenia, jeżeli istnieje 

uzasadniona obawa, że jest ono sprzeczne z interesem tej spółki i wyrządzi jej 

szkodę, która nie będzie naprawiona przez spółkę dominującą lub inną spółkę 

zależną uczestniczącą w grupie spółek w okresie dwóch lat, licząc od dnia, w którym 

nastąpi zdarzenie wyrządzające szkodę, chyba że umowa albo statut spółki stanowi 

inaczej. W określeniu wysokości szkody spółka zależna uwzględnia korzyści 

uzyskane przez tę spółkę w związku z uczestnictwem w grupie spółek w okresie 

ostatnich dwóch lat obrotowych. 

§ 3. Umowa albo statut spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek może 

przewidywać dodatkowe przesłanki odmowy wykonania wiążącego polecenia. 

§ 4. Skuteczność uchwały o zmianie umowy albo statutu spółki zależnej wprowadzającej 

przesłanki, o których mowa w § 3, zależy od odkupienia przez spółkę dominującą 

udziałów albo akcji tych wspólników albo akcjonariuszy spółki zależnej, którzy nie 

zgadzają się na zmianę. Wspólnicy albo akcjonariusze, obecni na zgromadzeniu 

wspólników albo walnym zgromadzeniu, zgłaszają żądanie odkupienia ich udziałów 

albo akcji, w terminie dwóch dni od dnia zakończenia zgromadzenia. Nieobecni 

wspólnicy zgłaszają żądanie odkupienia ich udziałów w terminie miesiąca od dnia 

zakończenia zgromadzenia wspólników, na którym podjęto uchwałę o zmianie 

umowy, a nieobecni akcjonariusze zgłaszają żądanie odkupienia ich akcji w terminie 

miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały o zmianie statutu spółki zależnej. Wspólników 

albo akcjonariuszy, którzy nie zgłoszą żądania odkupienia ich udziałów albo akcji w 

terminie, uważa się za zgadzających się na zmianę. Przepisy art. 417 § 1–3 stosuje się 

odpowiednio. 
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§ 5. Odmowa wykonania wiążącego polecenia, o której mowa w § 1 lub 2, wymaga 

uprzedniej uchwały zarządu spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek. Uchwała 

zawiera uzasadnienie. 

Art. 21
5
.
 

§ 1. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator spółki 

zależnej nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego 

polecenia, w tym na podstawie art. 293, art. 300
125

 i art. 483. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do członka zarządu, rady nadzorczej, komisji 

rewizyjnej i likwidatora spółki dominującej działających w interesie grupy spółek. 

 

Art. 21
6
. 

§ 1. Spółka dominująca może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki 

zależnej uczestniczącej w grupie spółek oraz żądać od niej udzielenia informacji, z 

uwzględnieniem przepisów szczególnych. 

§ 2. Przepisów art. 212, art. 300
97

 i art. 428 nie stosuje się. 

§ 3. Spółka dominująca, której nie udostępniono ksiąg i dokumentów lub nie udzielono 

informacji, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu spółki 

zależnej uczestniczącej w grupie spółek do udostępnienia ksiąg i dokumentów lub 

udzielenia informacji. 

Art. 21
7
. 

§ 1. Rada nadzorcza spółki dominującej sprawuje stały nadzór nad realizacją interesu 

grupy spółek przez spółkę zależną uczestniczącą w grupie spółek, chyba że umowa 

albo statut spółki dominującej lub spółki zależnej przewiduje inaczej. 

§ 2. Rada nadzorcza spółki dominującej może, z uwzględnieniem przepisów 

szczególnych, żądać od zarządu spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek 

udostępnienia ksiąg i dokumentów oraz udzielenia informacji w celu sprawowania 

nadzoru, o którym mowa w § 1. 

§ 3. Członek rady nadzorczej spółki dominującej nie może ujawnić tajemnic spółki 

zależnej także po wygaśnięciu mandatu. 

§ 4. Jeżeli umowa spółki dominującej nie przewiduje ustanowienia rady nadzorczej, 

kompetencje rady nadzorczej, o których mowa w § 1, wykonuje zarząd spółki 

dominującej. 
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Art. 21
8
. 

§ 1. Zarząd spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek sporządza sprawozdanie o 

powiązaniach umownych tej spółki ze spółką dominującą za okres ostatniego roku 

obrotowego i przedstawia je zgromadzeniu wspólników albo walnemu 

zgromadzeniu. Sprawozdanie to może stanowić część sprawozdania, o którym mowa 

w art. 231 § 2 pkt 1, art. 300
82

 § 2 pkt 1 albo art. 395 § 2 pkt 1. 

§ 2. W sprawozdaniu o powiązaniach umownych spółki zależnej uczestniczącej w grupie 

spółek ze spółką dominującą są wskazywane w szczególności wiążące polecenia 

wydane tej spółce zależnej. 

Art. 21
9
.
 

§ 1. Wspólnik lub wspólnicy mniejszościowi albo akcjonariusz lub akcjonariusze 

mniejszościowi spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek reprezentujący co 

najmniej 10% kapitału zakładowego mogą zwrócić się do sądu rejestrowego z 

wnioskiem o wyznaczenie firmy audytorskiej w celu zbadania rachunkowości oraz 

działalności grupy spółek. Przepisy art. 224–226 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Umowa albo statut spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek może 

przewidywać ograniczenie zakresu badania tylko do tej spółki oraz jej stosunków z 

pozostałymi spółkami uczestniczącymi w grupie spółek. 

§ 3. Sąd rejestrowy wzywa spółkę, której wspólnicy albo akcjonariusze złożyli wniosek, 

o którym mowa w § 1, oraz jej spółkę dominującą do zajęcia stanowiska w sprawie 

tego wniosku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania. Sąd wyznacza 

firmę audytorską po otrzymaniu tych stanowisk lub upływie terminu, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym. 

§ 4. Na wniosek spółki dominującej lub spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek, 

sąd rejestrowy może ograniczyć przedmiot badania lub określić sposób 

udostępnienia wyników badania, uwzględniając uzasadnione interesy wnioskodawcy, 

o którym mowa w § 1, lub pozostałych spółek uczestniczących w grupie spółek, w 

szczególności potrzebę zabezpieczenia tajemnic przedsiębiorstwa lub innych prawnie 

chronionych informacji. 

Art. 21
10

. 

§ 1. Wspólnik lub wspólnicy mniejszościowi albo akcjonariusz lub akcjonariusze 

mniejszościowi reprezentujący nie więcej niż 10% kapitału zakładowego spółki 

zależnej uczestniczącej w grupie spółek mogą żądać umieszczenia w porządku obrad 
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najbliższego zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia sprawy podjęcia 

uchwały o przymusowym odkupie ich udziałów albo akcji przez spółkę dominującą, 

która reprezentuje bezpośrednio, pośrednio lub na podstawie porozumień z innymi 

osobami co najmniej 90% kapitału zakładowego spółki zależnej uczestniczącej w 

grupie spółek. Do dnia uiszczenia całej sumy odkupu wspólnik albo akcjonariusz 

mniejszościowy zachowuje wszystkie uprawnienia z udziałów albo akcji. Przepisy 

art. 417 § 1–3 i art. 418
1
 § 2–4 i 8 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Żądanie, o którym mowa w § 1, może być złożone w każdym roku obrotowym tylko 

raz, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia ujawnienia w rejestrze 

uczestnictwa spółki zależnej w grupie spółek. 

 

Art. 21
11

. 

§ 1. Zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki zależnej uczestniczącej 

w grupie spółek może podjąć uchwałę o przymusowym wykupie udziałów albo akcji 

wspólników albo akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 10% kapitału 

zakładowego przez spółkę dominującą, która reprezentuje bezpośrednio co najmniej 

90% kapitału zakładowego. Przepisy art. 417 § 1–3 i art. 418 § 2, 2b oraz § 3 zdanie 

drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Umowa albo statut spółki zależnej może przewidywać, że uprawnienie, o którym 

mowa w § 1, przysługuje spółce dominującej, która bezpośrednio lub pośrednio 

reprezentuje w spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek mniej niż 90% 

kapitału zakładowego takiej spółki, lecz nie mniej niż 75% tego kapitału. Przepis 

art. 21
4 

§ 4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 21
12

. 

§ 1. Spółka dominująca odpowiada wobec spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek 

za szkodę, która została wyrządzona wykonaniem wiążącego polecenia i która nie 

została naprawiona w terminie wskazanym w wiążącym poleceniu, chyba że nie 

ponosi winy. 

§ 2. Za szkodę wyrządzoną jednoosobowej spółce zależnej spółka dominująca 

odpowiada, tylko jeżeli wykonanie wiążącego polecenia doprowadziło do jej 

niewypłacalności. 
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§ 3. Odpowiedzialność spółki dominującej ustala się z uwzględnieniem obowiązku 

lojalności wobec spółki zależnej podczas wydawania i wykonania wiążącego 

polecenia. 

§ 4. Jeżeli spółka zależna nie wytoczy powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej jej 

przez spółkę dominującą w terminie roku od dnia upływu terminu wskazanego w 

wiążącym poleceniu, każdy wspólnik albo akcjonariusz spółki zależnej może 

wytoczyć powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej tej spółce. 

§ 5. Powództwo o naprawienie szkody, o której mowa w § 1, 2 i 4, wytacza się według 

miejsca siedziby spółki zależnej. 

§ 6. Przepisy art. 295 § 2–4, art. 296, art. 297, art. 300
127

 § 2–4, art. 300
130

, art. 486 § 2–4, 

art. 487 i art. 488 stosuje się odpowiednio. 

§ 7. Przepisy § 1–6 nie naruszają prawa spółki zależnej, jej wspólników albo 

akcjonariuszy oraz osób trzecich do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach 

ogólnych. 

Art. 21
13

.
 

§ 1. Spółka dominująca, która na dzień wydania wiążącego polecenia spółce zależnej 

uczestniczącej w grupie spółek, dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, większością 

głosów umożliwiającą podjęcie uchwały o uczestnictwie w grupie spółek oraz o 

zmianie umowy albo statutu tej spółki zależnej, odpowiada wobec wspólnika albo 

akcjonariusza tej spółki za obniżenie wartości przysługującego mu udziału albo 

akcji, jeżeli obniżenie było następstwem wykonania przez spółkę zależną wiążącego 

polecenia. 

§ 2. Domniemywa się, że spółka dominująca dysponuje większością głosów 

umożliwiającą podjęcie uchwały o uczestnictwie w grupie spółek oraz o zmianie 

umowy albo statutu spółki zależnej, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio reprezentuje 

w spółce zależnej co najmniej 75% kapitału zakładowego. 

§ 3. Powództwo o naprawienie szkody, o której mowa w § 1, wytacza się według miejsca 

siedziby spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek. Nie później niż z chwilą 

wniesienia tego powództwa wspólnik albo akcjonariusz, o którym mowa w § 1, 

wzywa spółkę dominującą do naprawienia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wezwania, szkody wyrządzonej spółce zależnej wykonaniem wiążącego polecenia. 
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§ 4. Roszczenie o naprawienie szkody, o której mowa w § 1, wygasa z chwilą pełnego 

naprawienia przez spółkę dominującą szkody wyrządzonej spółce zależnej 

uczestniczącej w grupie spółek wykonaniem wiążącego polecenia. 

§ 5. Roszczenie o naprawienie szkody, o której mowa w § 1, przedawnia się z upływem 

trzech lat od dnia, w którym wspólnik albo akcjonariusz, o którym mowa w § 1, 

dowiedział się o szkodzie. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się 

z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. 

 

Art. 21
14

. 

§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek okaże się 

bezskuteczna, spółka dominująca odpowiada za szkodę wyrządzoną wierzycielowi 

spółki zależnej, chyba że nie ponosi winy lub szkoda nie powstała w następstwie 

wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia. Przepis art. 21
12 

§ 3 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 2. Domniemywa się, że szkoda, o której mowa w § 1, obejmuje wysokość 

niezaspokojonej wierzytelności wobec spółki zależnej. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą 

odpowiedzialność spółki dominującej. 

§ 4. Jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie 

prowadzenia egzekucji, spółka dominująca nie ponosi odpowiedzialności, o której 

mowa w § 1, w czasie, gdy jest prowadzona egzekucja przez zarząd przymusowy albo 

sprzedaż przedsiębiorstwa spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek na 

podstawie Kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 5. Powództwo o naprawienie szkody, o której mowa w § 1, wytacza się według miejsca 

siedziby spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek. 

 

Art. 21
15

. 

Ustanie uczestnictwa w grupie spółek następuje wskutek podjęcia większością trzech 

czwartych głosów uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki 

zależnej uczestniczącej w grupie spółek lub przez złożenie przez spółkę dominującą 

spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek oświadczenia o ustaniu tego uczestnictwa. 
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Art. 21
16

. 

§ 1. Przepisy ustawy o grupie spółek dotyczące spółki zależnej stosuje się odpowiednio 

do spółki powiązanej ze spółką dominującą, jeżeli umowa albo statut spółki 

powiązanej tak stanowią. 

§ 2. Przepisów ustawy o spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek nie stosuje się do: 

1) spółki publicznej; 

2) spółki, która jest spółką w likwidacji i rozpoczęła podział swego majątku albo jest 

spółką w upadłości; 

3)  spółki będącej podmiotem objętym nadzorem nad rynkiem finansowym w 

rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059 oraz z 2021 r. poz. 680, 815, 1598 i 2140).> 

 

Art.  202. 

§  1. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem 

odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 

pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. 

§  2. W przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka 

zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, 

chyba że umowa spółki stanowi inaczej. <Kadencję oblicza się w pełnych latach 

obrotowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.> 

§  3. Jeżeli umowa spółki przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej 

kadencji, mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu 

wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, chyba 

że umowa spółki stanowi inaczej. 

§  4. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze 

składu zarządu. 

§  5. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o 

wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. 

§  6. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby 

obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie 

zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 233
1
, chyba że umowa spółki stanowi 

inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o 
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rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na 

który zwołano zgromadzenie wspólników. 

 

Art.  203. 

§  1. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie 

pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego 

pełnienia funkcji członka zarządu. 

§  2. Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo 

odwołania członka zarządu do ważnych powodów. 

[§  3. Odwołany członek zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku 

przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, 

obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w 

zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdania, o których mowa w art. 231 § 2 

pkt 1, chyba że akt odwołania stanowi inaczej.] 

<§ 3. Były członek zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku 

sporządzania sprawozdania zarządu z działalności i sprawozdania finansowego, 

obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału 

w zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym te sprawozdania, chyba że uchwała 

zgromadzenia wspólników stanowi inaczej.> 

 

Art.  206. 

§  1. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i 

elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać: 

1) firmę spółki, jej siedzibę i adres; 

2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz 

numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy 

wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także 

informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione [.]<;> 

<5) oznaczenie grupy spółek, jeżeli spółka do niej należy.> 

§  2. (uchylony). 
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§  3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do oddziału spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością mającej siedzibę za granicą. 

 

Art.  208. 

§  1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a umowa spółki nie stanowi inaczej, do wzajemnych 

stosunków członków zarządu stosuje się przepisy § 2-8. 

§  2. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. 

§  3. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy 

nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. 

§  4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w § 3, choćby jeden z 

pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa 

przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu. 

§  5. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo 

zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną 

większością głosów. 

§  5
1
. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi 

inaczej. 

§  5
2
. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki 

stanowi inaczej. 

§  5
3
. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój 

głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi 

inaczej. 

§  6. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. 

§  7. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu. 

§  8. Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos 

prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie 

kierowania pracami zarządu. 

§  9. W spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, podjęcie 

uchwały o ustanowieniu prokury może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca uchwały 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W takim przypadku wniosek o wpis do 

rejestru składany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 
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§  10. Uchwałę, o której mowa w § 9, opatruje się kwalifikowanymi podpisami 

elektronicznymi, podpisami zaufanymi albo podpisami osobistymi. Uchwała taka jest 

równoważna z uchwałą w formie pisemnej. 

§  11. Na zasadach określonych w § 9 i 10 można podjąć również uchwałę o zmianie adresu 

spółki. 

<Art. 208
1
. 

Uchwały zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, 

imiona i nazwiska obecnych członków zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne 

uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka 

zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej 

członek zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, chyba że umowa 

spółki lub regulamin zarządu stanowi inaczej.> 

 

Art.  209. 

W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego 

współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest 

powiązany osobiście, członek zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać 

się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole. 

 

<Art. 209
1
. 

§ 1. Członek zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć 

staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz 

dochować lojalności wobec spółki. 

§ 2. Członek zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu 

mandatu.> 

Art.  214. 

§  1. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz 

zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być 

jednocześnie członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. 

§  2. Przepis § 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi 

zarządu albo likwidatorowi. 

§  3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub 

spółdzielni zależnej. 
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<Art. 214
1
. 

§ 1. Członek rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej powinien przy wykonywaniu 

swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru 

swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. 

§ 2. Członek rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej nie może ujawniać tajemnic spółki 

także po wygaśnięciu mandatu.> 

Art.  218. 

§  1. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandaty członków rady nadzorczej i komisji 

rewizyjnej wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka. 

§  2. W przypadku powołania członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej na okres dłuższy 

niż rok, ich mandaty wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej 

funkcji. <Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki 

stanowi inaczej.> 

§  3. Przepisy art. 202 § 3-5 stosuje się odpowiednio. 

 

Art.  219. 

§  1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich 

dziedzinach jej działalności. 

§  2. Rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących 

prowadzenia spraw spółki. 

[§  3. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których 

mowa w art. 231 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze 

stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia 

straty, a także składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania 

z wyników tej oceny. 

§  4. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty 

spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji 

stanu majątku spółki.] 

<§ 3. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą: 

1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności 

z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym; 
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2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; 

3) sporządzanie oraz składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego 

sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz pisemnego 

sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy 

(sprawozdanie rady nadzorczej). 

§ 4. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie 

dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, 

prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub 

wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie 

umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze 

sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub 

wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. 

Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę 

obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych 

oraz spółek powiązanych.> 

<§ 4
1
. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w § 4, są 

przekazywane radzie nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch 

tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w 

żądaniu określono dłuższy termin. 

§ 4
2
. Zarząd nie może ograniczać członkom rady nadzorczej dostępu do żądanych przez 

nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w § 4.> 

§  5. Każdy członek rady nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru, chyba 

że umowa spółki stanowi inaczej. 

<§ 6. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, 

rada nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie 

sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są 

sprawy określone w § 3. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego 

rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu rady 

nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel 

firmy audytorskiej przedstawia radzie nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym 

ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do 
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kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków rady 

nadzorczej.> 

<Art. 219
1
. 

§ 1. Rada nadzorcza może ustanowić doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, 

składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności 

nadzorczych (komitet rady nadzorczej). 

§ 2. Skorzystanie przez radę nadzorczą z uprawnienia określonego w § 1 nie zwalnia jej 

członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru. 

§ 3. Komitet rady nadzorczej ma prawo podejmować czynności nadzorcze określone w 

art. 219 § 4, chyba że rada nadzorcza postanowi inaczej. Przepis art. 219 § 4
1
 stosuje 

się. 

Art. 219
2
. 

§ 1. Jeżeli umowa spółki tak stanowi, rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie 

zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej 

majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady 

nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz 

oraz opinii. 

§ 2. W umowie między spółką a doradcą rady nadzorczej spółkę reprezentuje rada 

nadzorcza. 

§ 3. Zarząd zapewnia doradcy rady nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu 

żądanych informacji. 

§ 4. Doradca rady nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu 

lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające 

publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od spółki. Obowiązek 

zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.> 

 

Art.  221. 

[§  1. Do obowiązków komisji rewizyjnej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 

231 § 2 pkt 1, i wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także 

składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej 

oceny, w trybie i w zakresie określonym dla wykonywania tych czynności przez radę 

nadzorczą.] 
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<§ 1. Do obowiązków komisji rewizyjnej należy ocena sprawozdań, o których mowa w 

art. 231 § 2 pkt 1, i wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia 

straty, a także sporządzanie i składanie zgromadzeniu wspólników corocznego 

pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, w trybie i zakresie określonych dla 

wykonywania tych czynności przez radę nadzorczą. Przepis art. 219 § 6 stosuje się 

odpowiednio.> 

§  2. W spółce niemającej rady nadzorczej umowa spółki może rozszerzyć obowiązki komisji 

rewizyjnej. 

<Art. 221
1
. 

§ 1. Pracami rady nadzorczej kieruje przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek 

należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń rady 

nadzorczej. Umowa spółki może przyznawać określone uprawnienia związane z 

organizacją rady nadzorczej i sposobem wykonywania przez nią czynności również 

innym jej członkom. 

§ 2. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się 

datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także 

sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 

podczas posiedzenia. Umowa spółki może określać sposób oraz termin zwołania 

posiedzenia rady nadzorczej. 

§ 3. Podczas posiedzenia rada nadzorcza może podejmować uchwały również 

w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków 

rady nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi, chyba że 

umowa spółki stanowi inaczej. 

§ 4. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia rady 

nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej 

zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie 

później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. 

§ 5. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 4, 

występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie. 

§ 6. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli 

wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego 

wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 
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§ 7. Posiedzenia rady nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. 

§ 8. Przepisy § 1–6 stosuje się odpowiednio do komisji rewizyjnej.> 

 

Art.  222. 

§  1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 

połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Umowa spółki może 

przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej. 

§  1
1
. W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi 

inaczej. 

[§  2. Z przebiegu posiedzenia rady nadzorczej sporządza się protokół.] 

<§ 2. Uchwały rady nadzorczej są protokołowane. Do protokołów rady nadzorczej 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące protokołów zarządu.> 

§  3. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, chyba że 

umowa spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. 

§  4. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki 

stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni 

o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w 

podejmowaniu uchwały. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania 

dotyczące podejmowania uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym. 

[§  4
1
. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których 

umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie 

zgłosi sprzeciwu.] 

<§ 4
1
. Głosowania rady nadzorczej są jawne, chyba że umowa spółki lub regulamin rady 

nadzorczej stanowi inaczej.> 

<§ 4
2
. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że 

umowa spółki stanowi inaczej. 

§ 4
3
. Przepis art. 209 stosuje się odpowiednio.> 
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§  5. (uchylony). 

§  6. Zgromadzenie wspólników może uchwalać regulamin rady nadzorczej, określający jej 

organizację i sposób wykonywania czynności. Zgromadzenie wspólników może 

upoważnić radę nadzorczą do uchwalenia jej regulaminu. 

§  7. Przepisy § 1-6 stosuje się odpowiednio do komisji rewizyjnej. 

 

Art.  228. 

Uchwały wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub 

umowie spółki, wymaga: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów 

spółki z wykonania przez nich obowiązków; 

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu 

spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 

jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej; 

5) zwrot dopłat; 

[6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7.] 

<6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f.> 

 

Art.  231. 

§  1. Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy 

po upływie każdego roku obrotowego. 

§  2. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 

sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników; 

3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków. 
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§  3. Przepis § 2 pkt 3 dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków zarządu, rady 

nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki w ostatnim roku obrotowym. Członkowie 

organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem zgromadzenia wspólników, mają 

prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie 

finansowe wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz 

biegłego rewidenta i przedkładać do nich opinie na piśmie. Żądanie dotyczące 

skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na 

tydzień przed zgromadzeniem wspólników. 

§  4. (uchylony). 

<§ 4
1
. Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, 

sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z 

badania są wydawane wspólnikowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone 

zarządowi licząc od dnia zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników. 

Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni 

powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie wspólnika dokumenty 

udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej.> 

§  5. Przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników może być również rozpatrzenie i 

zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. 

§  6. Za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i 

nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego zwyczajne 

zgromadzenie wspólników może się nie odbyć na podstawie uchwały wspólników. W 

takim przypadku przedmiotem obrad następnego zwyczajnego zgromadzenia wspólników 

są również sprawy, o których mowa w § 2, dotyczące roku obrotowego, w którym 

działalność spółki pozostawała zawieszona. 

 

Art.  293. 

§  1. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec 

spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub 

postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. 
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[§  2. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinien przy 

wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego 

charakteru swojej działalności.] 

<§ 3. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator nie narusza 

obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej 

działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach 

uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, 

które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu 

starannej oceny.> 

Art.  300
58

. 

§  1. Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali 

prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie albo przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

§  2. Rada nadzorcza albo rada dyrektorów podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu albo 

głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość uczestniczyła co najmniej połowa jej członków. Umowa spółki może 

przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej albo rady 

dyrektorów. 

§  3. Członków organu uczestniczących w głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uwzględnia się przy ustalaniu 

kworum, chyba że umowa spółki lub regulamin organu stanowią inaczej. 

§  4. Uchwały organu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki 

stanowi inaczej. Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów 

decyduje głos prezesa, przewodniczącego lub innego członka organu. 

[§  5. Uchwały organu są protokołowane. Protokół powinien wymieniać członków organu 

uczestniczących w głosowaniu oraz zawierać treść podjętych uchwał i wynik głosowania.] 

<§ 5. Uchwały organu są protokołowane. Protokół powinien zawierać imiona i nazwiska 

członków organu uczestniczących w głosowaniu oraz treść podjętych uchwał i wynik 

głosowania. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez 

członka organu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co 

najmniej członek organu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, 

chyba że umowa spółki lub regulamin organu stanowi inaczej.> 
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§  6. Uchwała o powołaniu pełnomocnika w celu zawarcia z członkiem zarządu albo 

dyrektorem umowy spółki, która ma zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, 

może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym. 

§  7. W spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, uchwała o 

ustanowieniu prokury może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w 

systemie teleinformatycznym. 

Art.  300
61

. 

§  1. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i 

elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki powinny zawierać: 

1) firmę spółki, jej siedzibę i adres; 

2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, 

oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) wysokość kapitału akcyjnego [.] <;> 

<5) oznaczenie grupy spółek, jeżeli spółka do niej należy.> 

§  2. W pismach i zamówieniach handlowych składanych przez spółkę w formie papierowej 

zamiast wysokości kapitału akcyjnego z dnia sporządzenia pisma albo zamówienia 

handlowego spółka może wykazać kapitał akcyjny według stanu na ostatni dzień 

poprzedniego roku obrotowego ze wskazaniem tego dnia. Jeżeli spółka nie była 

zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego na ostatni dzień poprzedniego 

roku obrotowego, wykazuje wysokość kapitału akcyjnego na dzień wpisu spółki do 

rejestru. 

Art.  300
69

. 

§  1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. 

§  2. Rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących 

prowadzenia spraw spółki. 

[§  3. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena prawidłowości i rzetelności 

sprawozdań, o których mowa w art. 300
82

§ 2 pkt 1, oraz wniosków zarządu dotyczących 

podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego 

pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.] 

<§ 3. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą: 



- 26 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) ocena prawidłowości i rzetelności sprawozdań, o których mowa w art. 300
82

 § 2 

pkt 1; 

2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; 

3) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego 

sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz pisemnego 

sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy 

(sprawozdanie rady nadzorczej).> 

<§ 3
1
. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, 

rada nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie 

sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są 

sprawy określone w § 3. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego 

rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu rady 

nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel 

firmy audytorskiej przedstawia radzie nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym 

ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do 

kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków rady 

nadzorczej.> 

§  4. Umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej, a w szczególności 

przewidywać, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed 

dokonaniem określonych w umowie spółki czynności. Rada nadzorcza może określić 

uchwałą czynności, do których podjęcia zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady 

nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

 

Art.  300
71

. 

[§  1. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie 

dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz 

dokonywać rewizji stanu majątku spółki.] 

<§ 1. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie 

dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, 

prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub 

wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie 

umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze 
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sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub 

wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. 

Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę 

obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych 

oraz spółek powiązanych.> 

<§ 1
1
. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w § 1, są 

przekazywane radzie nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch 

tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w 

żądaniu określono dłuższy termin. 

§ 1
2
. Zarząd nie może ograniczać członkom rady nadzorczej dostępu do żądanych przez 

nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w § 1.> 

[§  2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy członek rady nadzorczej może żądać od 

członków zarządu i pracowników spółki przedstawienia radzie nadzorczej na jej 

najbliższym posiedzeniu określonych dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.] 

<§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy członek rady nadzorczej może 

żądać przedstawienia radzie nadzorczej na najbliższym posiedzeniu określonych 

informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.> 

 

<Art. 300
71a

. 

§ 1. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki 

określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego 

doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany 

również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. 

§ 2. W umowie między spółką a doradcą rady nadzorczej spółkę reprezentuje rada 

nadzorcza. 

§ 3. Zarząd zapewnia doradcy rady nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu 

żądanych informacji. 

§ 4. Doradca rady nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu 

lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające 

publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od spółki. Obowiązek 

zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie. 

§ 5. Rada nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy 

doradcy rady nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce 
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powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie 

tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. 

§ 6. Umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć prawo rady nadzorczej do zawierania 

umów z doradcą rady nadzorczej, w szczególności przez upoważnienie walnego 

zgromadzenia do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia 

wszystkich doradców rady nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku 

obrotowego.> 

Art.  300
76

. 

§  1. Z wyjątkiem art. 300
75

 § 2 i 3, umowa spółki, regulamin rady dyrektorów lub uchwała 

rady dyrektorów mogą delegować niektóre albo wszystkie czynności prowadzenia 

przedsiębiorstwa spółki na jednego dyrektora albo niektórych dyrektorów (dyrektorzy 

wykonawczy). Dyrektorzy niebędący dyrektorami wykonawczymi (dyrektorzy 

niewykonawczy) sprawują stały nadzór nad prowadzeniem spraw spółki. 

§  2. W celu wykonywania czynności prowadzenia przedsiębiorstwa spółki może zostać 

powołany komitet wykonawczy, w którego skład wchodzą wyłącznie dyrektorzy 

wykonawczy. 

[§  3. Do szczególnych obowiązków dyrektorów niewykonawczych należy ocena 

prawidłowości i rzetelności sprawozdań, o których mowa w art. 300
82

 § 2 pkt 1, i 

składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej 

oceny.] 

<§ 3. Do szczególnych obowiązków dyrektorów niewykonawczych należą: 

1) ocena prawidłowości i rzetelności sprawozdań, o których mowa w art. 300
82

 § 2 

pkt 1; 

2) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego 

sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie dyrektorów 

niewykonawczych).> 

<§ 3
1
. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu 

ustawowemu, rada dyrektorów lub jej komitet są obowiązani, z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który 

przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie 

posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w § 3. Spółka zapewnia 

uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy 

audytorskiej w posiedzeniu rady dyrektorów lub jej komitetu. W trakcie 
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posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej 

przedstawia radzie dyrektorów lub jej komitetowi sprawozdanie z badania, w 

tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki 

do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania dyrektorów.> 

§  4. W celu sprawowania stałego nadzoru nad prowadzeniem spraw spółki może zostać 

powołany komitet rady dyrektorów, w skład którego wchodzą wyłącznie dyrektorzy 

niewykonawczy. 

[§  5. Każdy dyrektor niewykonawczy może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od 

dyrektorów i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu 

majątku spółki oraz żądać od dyrektorów i pracowników spółki przedstawienia radzie 

dyrektorów lub jej komitetowi na ich najbliższych posiedzeniach określonych 

dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.] 

<§ 5. W celu wykonania swoich obowiązków każdy dyrektor niewykonawczy może 

badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz 

żądać od dyrektorów, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie 

umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone 

czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o 

podobnym charakterze wszelkich dokumentów, informacji, sprawozdań lub 

wyjaśnień oraz żądać ich przedstawienia na wskazanym posiedzeniu rady 

dyrektorów lub jej komitetu. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane 

przez jego adresata dokumenty, informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia 

dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.> 

 

Art.  300
81

. 

Uchwały akcjonariuszy, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub 

umowie spółki, wymaga: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów 

spółki z wykonania przez nich obowiązków; 

2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

3) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 

chyba że umowa spółki stanowi inaczej; 
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4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów 

subskrypcyjnych, o których mowa w art. 300
119

; 

[5) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7.] 

<5) zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f.> 

 

Art.  300
82

. 

§  1. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. 

§  2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

2) podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy albo o pokryciu straty; 

3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków. 

§  3. Przepis § 2 pkt 3 dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów 

spółki w ostatnim roku obrotowym. Członkowie organów spółki, których mandaty 

wygasły przed dniem walnego zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, 

przeglądać dokumenty, o których mowa w § 4, oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. 

Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na 

piśmie najpóźniej na tydzień przed walnym zgromadzeniem. 

[§  4. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem rady nadzorczej oraz sprawozdaniem z badania, jeżeli jest ono 

wymagane, są udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni 

przed dniem walnego zgromadzenia.] 

<§ 4. Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, 

sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej, sprawozdaniu 

dyrektorów niewykonawczych lub sprawozdaniu z badania są wydawane 

akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone zarządowi licząc od 

dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się 

niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia 

żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci 

elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.> 
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§  5. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie 

i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. 

§  6. Za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i 

nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego, 

zwyczajne walne zgromadzenie może się nie odbyć, jeżeli akcjonariusze tak postanowią. 

W takim przypadku przedmiotem obrad następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia 

są również sprawy, o których mowa w § 2, dotyczące roku obrotowego, w którym 

działalność spółki pozostawała zawieszona. 

 

Art.  369. 

[§  1. Okres sprawowania funkcji przez członka zarządu nie może być dłuższy niż pięć lat 

(kadencja). Ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu są dopuszczalne na 

kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok 

przed upływem bieżącej kadencji członka zarządu.] 

<§ 1. Członek zarządu jest powoływany na okres nie dłuższy niż pięć lat (kadencja). 

Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że statut spółki stanowi 

inaczej. Ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu są dopuszczalne, 

jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.> 

§  2. Statut może w granicach czasu, określonych w § 1, ustanowić częściowe odnawianie 

zarządu w ten sposób, że pewna liczba członków zarządu kolejno ustępuje albo w drodze 

losowania, albo według starszeństwa wyboru, albo w inny sposób. 

§  3. Jeżeli statut przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, 

mandat członka zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa 

równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, chyba że statut 

spółki stanowi inaczej. 

§  4. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 

członka zarządu. 

§  5. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go 

ze składu zarządu. 

§  5
1
. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby 

obsadzony, członek zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej. 
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§  5
2
. Jeżeli żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, członek zarządu składa 

rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie, o którym mowa 

w art. 397
1
, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu 

zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z 

dniem następującym po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie. 

§  6. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o 

wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. 

 

Art.  370. 

§  1. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany. Nie pozbawia go to roszczeń ze 

stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka 

zarządu. 

§  2. Statut spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo 

odwołania do ważnych powodów. 

[§  3. Odwołany członek zarządu jest uprawniony i obowiązany złożyć wyjaśnienia w toku 

przygotowywania sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego, obejmujących 

okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w walnym 

zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, chyba 

że akt odwołania stanowi inaczej.] 

<§ 3. Były członek zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku 

sporządzania sprawozdania zarządu z działalności i sprawozdania finansowego, 

obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału 

w walnym zgromadzeniu zatwierdzającym te sprawozdania, chyba że uchwała 

walnego zgromadzenia stanowi inaczej.> 

 

Art.  374. 

§  1. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i 

elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki powinny zawierać: 

1) firmę spółki, jej siedzibę i adres; 

2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz 

numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego [.] <;> 
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<5) oznaczenie grupy spółek, jeżeli spółka do niej należy.> 

§  2. (uchylony). 

§  3. (uchylony). 

§  4. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do oddziału spółki akcyjnej mającej siedzibę za 

granicą. 

[Art.  376. 

Uchwały zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i 

imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz 

zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie zarządu.] 

 

<Art. 376. 

Uchwały zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, 

imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów 

oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne 

zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół 

podpisuje co najmniej członek zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający 

głosowanie, chyba że statut spółki lub regulamin zarządu stanowi inaczej.> 

 

Art.  377. 

W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego 

współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest 

powiązany osobiście, członek zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać 

się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole. 

 

<Art. 377
1
. 

§ 1. Członek zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć 

staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz 

dochować lojalności wobec spółki. 

§ 2. Członek zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu 

mandatu.> 

Art.  380. 

§  1. Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi 

ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 
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osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej 

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w 

konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu 

co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego 

członka zarządu. 

§  2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powoływania 

zarządu. 

<Art. 380
1
. 

§ 1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia radzie 

nadzorczej informacji o: 

1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;  

2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z 

zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, 

inwestycyjnym i kadrowym; 

3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, 

przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych 

kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw; 

4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie 

wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej 

rentowność lub płynność; 

5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te 

istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki. 

§ 2. Realizacja obowiązków, o których mowa w § 1 pkt 2–5, obejmuje posiadane przez 

zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. 

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i 2, powinny być przekazywane w przypadkach, o 

których mowa w: 

1) § 1 pkt 1–3 – na każdym posiedzeniu rady nadzorczej, chyba że rada nadzorcza 

postanowi inaczej; 

2) § 1 pkt 4 i 5 – niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności. 

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1 i 2, powinny być przedstawione na piśmie, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na 

konieczność natychmiastowego przekazania informacji radzie nadzorczej. Rada 
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nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji 

również w innej formie. 

§ 5. Statut może wyłączać albo ograniczać obowiązki informacyjne określone w § 1 lub 

2.> 

Art.  382. 

§  1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich 

dziedzinach jej działalności. 

§  2. (uchylony). 

[§  3. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których 

mowa w art. 395 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze 

stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia 

straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z 

wyników tej oceny.] 

<§ 3. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą: 

1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności 

z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym; 

2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; 

3) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego 

sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).> 

<§ 3
1
. Sprawozdanie rady nadzorczej zawiera co najmniej: 

1) wyniki ocen, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2; 

2) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych 

w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania 

zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz 

audytu wewnętrznego; 

3) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380
1
; 

4) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd 

informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie 

określonym w § 4; 

5) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich 

badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie 

określonym w art. 382
1
.> 
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[§  4. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie 

dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz 

dokonywać rewizji stanu majątku spółki.] 

<§ 4. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie 

dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, 

prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub 

wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie 

umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze 

sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub 

wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. 

Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę 

obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych 

oraz spółek powiązanych.> 

<§ 5. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w § 4, są 

przekazywane radzie nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch 

tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w 

żądaniu określono dłuższy termin. 

§ 6. Zarząd nie może ograniczać członkom rady nadzorczej dostępu do żądanych przez 

nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w § 4. 

§ 7. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, 

rada nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie 

sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są 

sprawy określone w § 3. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego 

rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu rady 

nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel 

firmy audytorskiej przedstawia radzie nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym 

ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do 

kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków rady 

nadzorczej.> 

<Art. 382
1
. 

§ 1. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki 

określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego 
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doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany 

również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. 

§ 2. W umowie między spółką a doradcą rady nadzorczej spółkę reprezentuje rada 

nadzorcza. 

§ 3. Zarząd zapewnia doradcy rady nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu 

żądanych informacji. 

§ 4. Doradca rady nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu 

lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające 

publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od spółki. Obowiązek 

zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie. 

§ 5. Rada nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy 

doradcy rady nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce 

powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie 

tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. 

§ 6. W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy 

doradcy rady nadzorczej, zarząd udostępnia go w sposób określony dla ogłoszenia o 

zwołaniu walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia 

uchwały rady nadzorczej. 

§ 7. Przepisy § 5 i 6 nie uchybiają obowiązkom informacyjnym wynikającym z 

przepisów szczególnych. 

§ 8. Statut może wyłączyć albo ograniczyć prawo rady nadzorczej do zawierania umów z 

doradcą rady nadzorczej, w szczególności przez upoważnienie walnego 

zgromadzenia do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia 

wszystkich doradców rady nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku 

obrotowego. 

Art.  384. 

§  1. Statut może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej, a w szczególności przewidywać, że 

zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem określonych w 

statucie czynności. 

§  2. Jeżeli rada nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, zarząd może 

zwrócić się do walnego zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na 

dokonanie tej czynności. 
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<Art. 384
1
. 

 § 1. Zawarcie przez spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną 

transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą 

spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, wymaga zgody rady nadzorczej, 

chyba że statut stanowi inaczej. 

§ 2. Przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody na zawarcie transakcji określonej w § 1 

zarząd udziela radzie nadzorczej informacji o: 

1) firmie lub innym oznaczeniu stron transakcji; 

2) charakterze powiązań między spółką a pozostałymi stronami transakcji; 

3) przedmiocie transakcji; 

4) wartości transakcji; 

5) okolicznościach niezbędnych do oceny, czy transakcja jest uzasadniona interesem 

spółki. 

§ 3. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, 

spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji 

uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej 

obowiązywania. 

§ 4. Przepisów § 1–3 nie stosuje się do spółek, których co najmniej jedna akcja jest 

dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z przepisami o obrocie 

instrumentami finansowymi, oraz spółek należących do grup spółek.> 

 

Art.  387. 

§  1. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz 

zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być 

jednocześnie członkiem rady nadzorczej. 

§  2. Przepis § 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi 

zarządu albo likwidatorowi. 

§  3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub 

spółdzielni zależnej. 
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<Art. 387
1
. 

§ 1. Członek rady nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć 

staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz 

dochować lojalności wobec spółki. 

§ 2. Członek rady nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu 

mandatu.> 

Art.  388. 

§  1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 

połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Statut może 

przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej. 

§  1
1
. W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi 

inaczej; przepis art. 406
5
 § 3 stosuje się odpowiednio. 

§  2. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, chyba że 

statut spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. 

§  3. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi 

inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści 

projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu 

uchwały. Statut spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania 

uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym. 

[§  3
1
. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których 

statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie 

zgłosi sprzeciwu.] 

<§ 3
1
. Głosowania rady nadzorczej są jawne, chyba że statut spółki lub regulamin rady 

nadzorczej stanowi inaczej.> 

§  4. (uchylony). 

<§ 5. Przepis art. 377 stosuje się odpowiednio.> 
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[Art.  389. 

§  1. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając 

proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w 

terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. 

§  2. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 1, 

wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany 

porządek obrad. 

§  3. Rada nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy 

razy w roku obrotowym. 

Art.  390. 

§  1. Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich 

członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. 

§  2. Jeżeli rada nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 

każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków rady 

nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie 

ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym. Zarząd 

obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu. 

§  3. Członkowie rady nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania 

nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala walne zgromadzenie. 

Walne zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie radzie nadzorczej. Do członków 

takich stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380.] 

 

<Art. 389. 

§ 1. Pracami rady nadzorczej kieruje przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek 

należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń rady 

nadzorczej. Statut spółki może przyznawać określone uprawnienia związane z 

organizacją rady nadzorczej i sposobem wykonywania przez nią czynności również 

innym jej członkom. 

§ 2. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się 

datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także 

sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 

podczas posiedzenia. Statut spółki może określać sposób oraz termin zwołania 

posiedzenia rady nadzorczej. 
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§ 3. Podczas posiedzenia rada nadzorcza może podejmować uchwały również 

w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków 

rady nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi, chyba że 

statut spółki stanowi inaczej. Statut spółki może również stanowić, że podjęcie przez 

radę nadzorczą podczas posiedzenia uchwał w określonych sprawach musi być 

zapowiedziane w zaproszeniu. 

§ 4. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia rady 

nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej 

zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie 

później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. 

§ 5. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 4, 

występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. 

§ 6. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli 

wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego 

wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 

§ 7. Posiedzenia rady nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. 

 

Art. 390. 

§ 1. Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. 

§ 2. Jeżeli rada nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 

każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków 

rady nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 

Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem 

doradczym. Zarząd jest obowiązany zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim 

posiedzeniu oraz zarządzeniu głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie delegowani 

do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają także prawo 

podejmować indywidualnie czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4. Przepis 

art. 382 § 5 stosuje się.  

§ 3. Członkowie rady nadzorczej, o których mowa w § 2, otrzymują wynagrodzenie, 

którego wysokość ustala walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie może powierzyć 
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to uprawnienie radzie nadzorczej. Do takich członków stosuje się zakaz konkurencji, 

o którym mowa w art. 380. 

<Art. 390
1
. 

§ 1. Rada nadzorcza może również: 

1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności 

nadzorczych; 

2) ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków 

rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady 

nadzorczej). 

§ 2. Skorzystanie przez radę nadzorczą z uprawnień określonych w § 1 nie zwalnia jej 

członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w spółce. 

§ 3. Delegowany członek rady nadzorczej, o którym mowa w § 1 pkt 1, oraz komitet 

rady nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 

§ 4, chyba że rada nadzorcza postanowi inaczej. Przepis art. 382 § 5 stosuje się. 

§ 4. Delegowany członek rady nadzorczej, o którym mowa w § 1 pkt 1, oraz komitet 

rady nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego 

udzielać radzie nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych 

oraz ich wynikach.> 

Art.  393. 

Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale 

lub w statucie, wymaga: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów 

spółki z wykonania przez nich obowiązków; 

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu 

spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 

chyba że statut stanowi inaczej; 

5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów 

subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2; 
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6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 oraz upoważnienie 

do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8; 

[7) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7.] 

<7) zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f.> 

 

Art.  395. 

§  1. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. 

§  2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; 

3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków. 

§  2
1
. W spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 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 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217), 

przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie 

uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o 

której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy. 

§  3. Przepis § 2 pkt 3 dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów 

spółki w ostatnim roku obrotowym. Członkowie organów spółki, których mandaty 

wygasły przed dniem walnego zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, 

przeglądać dokumenty, o których mowa w § 4, oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. 

Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na 

piśmie najpóźniej na tydzień przed walnym zgromadzeniem. 

[§  4. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z 

odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania są wydawane 

akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym 

zgromadzeniem.] 

<§ 4. Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, 

sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z 

badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone 
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licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia 

się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia 

zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci 

elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.> 

§  5. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i 

zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. 

§  6. Za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i 

nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego zwyczajne 

walne zgromadzenie może się nie odbyć na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. W 

takim przypadku przedmiotem obrad następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia są 

również sprawy, o których mowa w § 2, dotyczące roku obrotowego, w którym 

działalność spółki pozostawała zawieszona. 

 

Art.  483. 

§  1. Członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę 

wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami 

statutu spółki, chyba że nie ponosi winy. 

[§  2. Członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich 

obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej 

działalności.] 

<§ 3. Członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator nie narusza obowiązku 

dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, 

jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego 

ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny 

być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.> 

 

Art.  512. 

§  1. Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy łączących 

się spółek odpowiadają wobec wspólników tych spółek solidarnie za szkody wyrządzone 

działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy albo 

statutu spółki, chyba że nie ponoszą winy. 
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[§  2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody przedawniają się z upływem trzech lat od dnia 

ogłoszenia o połączeniu. Przepisy art. 293 § 2, art. 295 § 2-4, art. 296, art. 298, art. 300 

lub art. 483 § 2, art. 484, art. 486 § 2-4, art. 489 i art. 490 stosuje się odpowiednio.] 

<§ 2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody przedawniają się z upływem trzech lat od 

dnia ogłoszenia o połączeniu. Przepisy art. 209
1
 § 1, art. 214

1
 § 1, art. 293 § 3, art. 295 

§ 2–4, art. 296, art. 298, art. 300 lub art. 377
1 

§ 1, art. 387
1
 § 1, art. 483 § 3, art. 484, 

art. 486 § 2–4, art. 489 i art. 490 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art.  526. 

§  1. Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy łączącej 

się spółki kapitałowej odpowiadają wobec wspólników tej spółki solidarnie za szkody 

wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami 

umowy albo statutu spółki, chyba że nie ponoszą winy. 

§  2. Wspólnicy prowadzący sprawy łączącej się spółki osobowej odpowiadają wobec 

wspólników tej spółki na zasadach określonych w § 1. 

[§  3. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody przedawniają się z upływem trzech lat od dnia 

ogłoszenia o połączeniu. Przepisy art. 293 § 2, art. 295 § 2-4, art. 296, art. 298, art. 300 

lub art. 483 § 2, art. 484, art. 486 § 2-4, art. 489 i art. 490 stosuje się odpowiednio.] 

<§ 3. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody przedawniają się z upływem trzech lat od 

dnia ogłoszenia o połączeniu. Przepisy art. 209
1
 § 1, art. 214

1
 § 1, art. 293 § 3, art. 295 

§ 2–4, art. 296, art. 298, art. 300 lub art. 377
1 

§ 1, art. 387
1
 § 1, art. 483 § 3, art. 484, 

art. 486 § 2–4, art. 489 i art. 490 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art.  548. 

§  1. Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy spółek 

uczestniczących w podziale odpowiadają wobec wspólników tych spółek solidarnie za 

szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem lub 

postanowieniami umowy albo statutu spółki, chyba że nie ponoszą winy. 

[§  2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody przedawniają się z upływem trzech lat od dnia 

ogłoszenia o podziale. Przepisy art. 293 § 2, art. 295 § 2-4, art. 296, art. 298, art. 300 lub 

art. 483 § 2, art. 484, art. 486 § 2-4, art. 489 i art. 490 stosuje się odpowiednio.] 

<§ 2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody przedawniają się z upływem trzech lat od 

dnia ogłoszenia o podziale. Przepisy art. 209
1
 § 1, art. 214

1
 § 1, art. 293 § 3, art. 295 § 
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2–4, art. 296, art. 298, art. 300 lub art. 377
1 

§ 1, art. 387
1
 § 1, art. 483 § 3, art. 484, 

art. 486 § 2–4, art. 489 i art. 490 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art.  587. 

§  1. Kto przy wykonywaniu obowiązków wymienionych w tytule III i IV ogłasza dane 

nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółki, władzom państwowym lub osobie 

powołanej do rewizji 

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§  2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie 

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

<Art. 587
1
. 

§ 1. Kto, wbrew obowiązkom wynikającym z art. 219 § 4 i 4
1
, art. 300

71
 § 1–2, art. 300

76
 

§ 5 albo art. 382 § 4 i 5, nie przekazuje informacji, dokumentów, sprawozdań lub 

wyjaśnień w terminie lub przekazuje je niezgodne ze stanem faktycznym, lub zataja 

dane wpływające w istotny sposób na treść tych informacji, dokumentów, 

sprawozdań lub wyjaśnień 

– podlega grzywnie nie niższej niż 20 000 złotych i nie wyższej niż 50 000 złotych albo 

karze ograniczenia wolności. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie 

– podlega grzywnie nie niższej niż 6000 złotych i nie wyższej niż 20 000 złotych. 

 

Art. 587
2
. 

§ 1. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z art. 219
2
 § 3, art. 300

71a
 § 3 albo art. 382

1
 § 

3, doprowadza do tego, że zarząd nie zapewnia doradcy rady nadzorczej dostępu do 

dokumentów, nie udziela mu żądanych informacji, przekazuje je niezgodne ze 

stanem faktycznym, lub zataja dane wpływające w istotny sposób na treść tych 

informacji lub dokumentów 

– podlega grzywnie nie niższej niż 20 000 złotych i nie wyższej niż 50 000 złotych albo 

karze ograniczenia wolności. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie 

– podlega grzywnie nie niższej niż 6000 złotych i nie wyższej niż 20 000 złotych.> 
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USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1805, z późn. zm.) 

Art.  458
2
. 

§  1. Sprawami gospodarczymi są sprawy: 

1) ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich 

działalności gospodarczej; 

2) określone w pkt 1, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

[3) ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-

490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1526 i 2320);] 

<3) ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 21
12

–21
14

, 

art. 291–300 i art. 479–490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2052 i …);> 

4) przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do 

stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo 

ograniczenie działalności zagrażającej środowisku; 

5) z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów 

służących wykonaniu robót budowlanych; 

6) z umów leasingu; 

7) przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub 

solidarnie, z mocy prawa lub czynności prawnej; 

8) między organami przedsiębiorstwa państwowego; 

9) między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem 

założycielskim lub organem sprawującym nadzór; 

10) z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego; 

11) o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie 

sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo 

ugoda zawarta przed tym sądem; 

12) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub 

podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo 

ugodzie zawartej przed tym sądem. 

§  2. Nie są sprawami gospodarczymi sprawy o: 
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1) podział majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej po jej ustaniu; 

2) wierzytelność nabytą od osoby niebędącej przedsiębiorcą, chyba że wierzytelność ta 

powstała ze stosunku prawnego w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej 

przez wszystkie jego strony. 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224) 

 

UWAGA: 

użyte w art. 33l we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 33la w ust. 1, w art. 33lb w ust. 1, w 

art. 33m w ust. 6 i w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 33r w ust. 4, w ust. 7 

we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 7a–10 w różnych przypadkach wyrazy [minister 

właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa] zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami <minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego> 

 

Art.  33l. 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa udziela gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa, zwanego dalej "Funduszem", na sfinansowanie części lub całości 

działania polegającego na objęciu przez tę gminę udziałów lub akcji w: 

1) tworzonym SIM; 

2) istniejącym SIM. 

Art.  33la. 

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

oraz mieszkalnictwa może przekazać część wolnych środków Funduszu do Funduszu 

Dopłat. 

2. Przekazane do Funduszu Dopłat środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się wyłącznie 

na finansowe wsparcie udzielone na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o 

finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, 

noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. 
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Art.  33lb. 

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

oraz mieszkalnictwa może przekazać część wolnych środków Funduszu do Funduszu 

Termomodernizacji i Remontów. 

2. Przekazane do Funduszu Termomodernizacji i Remontów środki, o których mowa w ust. 1, 

przeznacza się wyłącznie na premie, o których mowa w rozdziałach 2-4 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 

emisyjności budynków. 

Art.  33m. 

1. Wsparcia, o którym mowa w art. 33l, udziela się gminie na zatwierdzony przez radę gminy 

w drodze uchwały wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. 

2. Wniosek zawiera: 

1) wysokość planowanego wkładu pieniężnego gminy związanego z realizacją działania, 

którego dotyczy wsparcie; 

2) wysokość wnioskowanego wsparcia; 

3) informację o planowanym terminie realizacji działania w związku, z którym udzielane 

ma być wsparcie; 

4) numer rachunku, na który wypłacone ma być wsparcie. 

3. W przypadku wniosku o wsparcie działania, o którym mowa w art. 33l pkt 2, do wniosku 

dołącza się szacunkowy koszt przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, w celu 

realizacji którego obejmowane są udziały lub akcje w istniejącym SIM oraz szacunkową 

liczbę mieszkań planowaną do utworzenia w ramach tego przedsięwzięcia. 

4. Do wniosku dołącza się uchwałę rady gminy, o której mowa w ust. 1. 

5. Wniosek do [ministra właściwego do spraw budownictwa, zagospodarowania 

przestrzennego] <ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego> oraz 

mieszkalnictwa wnosi się za pośrednictwem Prezesa KZN. 

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

oraz mieszkalnictwa może zlecić Prezesowi KZN rozpatrywanie wniosków. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zawiera z KZN 

umowę określającą w szczególności: 

1) okres obowiązywania umowy; 

2) obowiązki sprawozdawcze; 
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3) przyczyny i warunki rozwiązania umowy; 

4) szczegółowy zakres obowiązków i zasady odpowiedzialności w zakresie przetwarzania 

danych osobowych; 

5) warunki wynagrodzenia KZN z tytułu pokrycia kosztów obsługi wypłat; 

6) zakres odpowiedzialności KZN z tytułu wykonywania umowy; 

7) sposób kontroli wykonania umowy. 

 

Art.  33r. 

1. Przychody Funduszu pochodzą z: 

1) wpłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z 

dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 568, z późn. zm.); 

2) odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu zdeponowanych w bankach; 

3) wpłat z innych tytułów. 

2. Okresowo wolne środki Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego może lokować w formie 

depozytu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927). 

3. Kosztami Funduszu są: 

1) wypłaty, o których mowa w art. 33o ust. 3; 

2) koszty obsługi wypłat i koszty prowadzenia Funduszu. 

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

oraz mieszkalnictwa zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą 

zasady obsługi Funduszu, w tym koszty wynagrodzenia Banku Gospodarstwa Krajowego. 

5. Fundusz działa na podstawie rocznego planu finansowego, który stanowi podstawę 

dokonywania wypłat. 

6. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek 

zysków i strat. 

7. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia: 

1) 15 kwietnia danego roku: 
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a) sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu za rok poprzedni, 

b) bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni; 

2) (uchylony). 

7a. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt rocznego planu 

finansowego Funduszu na następny rok w terminie do dnia 15 czerwca roku 

poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan. 

8. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kwartalne informacje o realizacji 

planu finansowego Funduszu w terminie do końca miesiąca następującego po danym 

kwartale. 

9. Zakres i formę informacji, o których mowa w ust. 8, określa umowa zawarta między 

ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o której mowa 

w ust. 4, w sposób umożliwiający monitorowanie wsparcia udzielonego gminom ze 

środków Funduszu. 

10. Projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok zatwierdza minister 

właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych 

w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan. 

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników (Dz. U. z 2022 r. poz. 318) 

 

Art. 5. 

1. Do spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, o ile ustawa nie stanowi inaczej, stosuje się 

przepisy Kodeksu 

spółek handlowych. 

[2. Do akcji Skarbu Państwa nie stosuje się art. 199 i 359 w zakresie dotyczącym umorzenia 

przymusowego oraz art. 418 Kodeksu spółek handlowych.] 
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<2. Do akcji Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 21
11

, art. 199 i art. 359 w 

zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego oraz art. 418 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320 oraz 

z 2021 r. poz. 2052 i …).> 

3. (uchylony) 

 

 

USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 

112, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1598, 1641 i 2106) 

 

Art.  38. 

W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 

1) dla każdego podmiotu: 

a) nazwę lub firmę, pod którą działa, 

b) oznaczenie jego formy prawnej, 

c) jego siedzibę i adres, 

d) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały - także ich 

siedziby i adresy, 

e) oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego, 

f) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku 

przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, 

zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także 

oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru 

przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji innych podmiotów, 

zamieszcza się w tym rejestrze także oznaczenie poprzednich numerów tego rejestru 

oraz numer i datę decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o 

zgodzie na dokonanie koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami o ochronie 

konkurencji i konsumentów, 

g) wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na 

podstawie umowy spółki cywilnej, 

<ga) wzmiankę o uczestnictwie spółki lub innego przedsiębiorcy w oznaczonej grupie 

spółek ze wskazaniem charakteru tego uczestnictwa, w tym dane spółki 
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dominującej albo podmiotu, do którego stosuje się przepisy o spółce dominującej, 

albo dane spółki zależnej,> 

h) NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu; 

1a) w przypadku gdy podmiot je posiada - adres strony internetowej i adres poczty 

elektronicznej; 

2) (uchylony); 

2a) w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz 

komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej - informacje o pozostawaniu w 

związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności 

majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności 

prawnych, o ile takie istnieje; 

3) w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną - informacje o statucie lub umowie, 

wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz jego numer 

identyfikacyjny REGON; 

4) w przypadku spółki jawnej: 

a) oznaczenie wspólników spółki jawnej, zgodnie z art. 35; 

b) (uchylona); 

4a) w przypadku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych: 

a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub oznaczenie nazwy, firmy, formy 

prawnej, siedziby statutowej oraz numeru i miejsca rejestracji członków europejskiego 

zgrupowania interesów gospodarczych, 

b) wzmiankę o klauzulach zwalniających członka europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych od odpowiedzialności za długi i inne zobowiązania powstałe przed 

jego przystąpieniem do zgrupowania; 

5) w przypadku spółki partnerskiej: 

a) oznaczenie partnerów, zgodnie z art. 35, 

b) (uchylona), 

c) w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2 ustawy z 

dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - zaznaczenie tej okoliczności; 

6) w przypadku spółki komandytowej: 

a) oznaczenie wspólników spółki komandytowej, zgodnie z art. 35, 

b) (uchylona), 
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c) określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który komandytariuszem, 

d) wysokość sumy komandytowej, 

e) przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej części został 

wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe; 

7) w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej: 

a) oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, zgodnie z art. 35, 

b) (uchylona), 

c) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, 

d) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, 

f) jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie 

tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji, 

g) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za 

te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, 

a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

8) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 

a) wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne - 

zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości objętych w zamian za nie udziałów, 

b) określenie, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów, 

c) zgodnie z art. 35, oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z 

innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez tych 

wspólników udziałów i łączną ich wysokość, 

d) jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika - wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem 

spółki, 

e) jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego 

pisma, 

f) której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w 

systemie teleinformatycznym, w której wkłady na pokrycie kapitału zakładowego nie 

zostały wniesione - wzmiankę, że kapitał nie został pokryty, 

g) wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

8a) w przypadku prostej spółki akcyjnej: 

a) wysokość kapitału akcyjnego i liczbę akcji, a jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady 

niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, 
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b) wzmiankę o tym, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, 

c) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

d) maksymalną liczbę akcji, które mogą być przedmiotem warunkowej emisji, 

e) jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie 

tego pisma, 

f) jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym 

akcjonariuszom albo tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki 

niewynikające z akcji - zaznaczenie tych okoliczności, 

g) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z 

art. 35, a także wzmiankę o tym, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki, 

h) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za 

te obligacje, wskazującą maksymalną liczbę emitowanych akcji, a także wzmiankę o 

prawie obligatariuszy do udziału w zysku, 

i) maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać wyemitowane z upoważnienia udzielonego 

zarządowi. 

9) w przypadku spółki akcyjnej: 

a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, a jeżeli 

akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem 

wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji, 

b) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, i wzmiankę, czy zarząd jest 

upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, 

c) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

d) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, 

e) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 

f) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma, 

g) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom 

lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - 

zaznaczenie tych okoliczności, 

h) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z 

art. 35, a także wzmiankę, iż jest on jedynym akcjonariuszem spółki, 

i) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za 

te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, 

a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 
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9a) w przypadku spółki europejskiej: 

a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, 

b) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z 

podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji; nie dotyczy to spółki 

europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, oraz wzmiankę, czy zarząd 

albo rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych, 

d) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona; nie dotyczy to spółki 

europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

f) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 

g) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma, 

h) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom 

lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - 

zaznaczenie tych okoliczności, 

i) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z 

art. 35, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki europejskiej, 

j) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych za te 

obligacje; wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

9b) w przypadku spółdzielni europejskiej: 

a) wysokość kapitału zakładowego (subskrybowanego), liczbę i wartość nominalną 

udziałów, 

b) jeżeli członkowie wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z 

podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie udziałów; nie dotyczy to 

spółdzielni europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

c) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółdzielni europejskiej - 

oznaczenie tego pisma, 

d) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji; 

10) w przypadku przedsiębiorstwa państwowego - organ założycielski; 

11) w przypadku instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej 

Łukasiewicz - organ nadzorujący; 

12) (uchylony); 
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13) w przypadku towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - oznaczenie terytorialnego zasięgu 

działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością 

towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę dotyczącą 

uznania towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, wzmiankę o 

częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa; 

13a) w przypadku towarzystwa reasekuracji wzajemnej - oznaczenie terytorialnego zasięgu 

działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością 

towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę o częściowym 

ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa; 

14) w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy 

organizacyjno-prawnej, 

b) siedzibę i adres przedsiębiorcy zagranicznego, 

c) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu 

do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny przedsiębiorca, wraz z 

numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i 

przechowującego akta, 

d) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie podlega prawu jednego z państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - określenie 

prawa państwa właściwego dla przedsiębiorcy, 

e) informacje otrzymane za pośrednictwem systemu integracji rejestrów o otwarciu 

likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania 

upadłościowego oraz o wykreśleniu tego przedsiębiorcy; 

15) w przypadku głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych 

oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji: 

a) oznaczenie zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu 

reasekuracji wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej, 

b) siedzibę i adres zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu 

reasekuracji, 

c) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji istnieje lub 

wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest 
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zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji, wraz z 

numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i 

przechowującego akta, 

d) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji nie podlega 

prawu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym - określenie prawa państwa właściwego dla 

zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu reasekuracji. 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1893, 2368 i 2469) 

Art.  9. 

1. Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki, 

współpracy gospodarczej z zagranicą, oceny zgodności, miar i probiernictwa, własności 

przemysłowej, innowacyjności, działalności gospodarczej, w tym przedsiębiorczości i 

przemysłu, polityki zakupowej państwa, promocji gospodarki polskiej w kraju i za 

granicą, oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego. 

2. Do ministra właściwego do spraw gospodarki należą w szczególności sprawy: 

1) kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; 

2) podejmowania działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności 

gospodarki polskiej; 

3) polityki przemysłowej; 

4) rozwoju przedsiębiorczości; 

5) transformacji cyfrowej gospodarki; 

6) transformacji do gospodarki obiegu zamkniętego; 

7) rozwoju i wykorzystaniu energetyki prosumenckiej i rozproszonej; 

8) formułowania założeń współpracy gospodarczej z zagranicą; 

9) współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz 

prowadzenia działań w zakresie kształtowania i realizacji zasad wymiany handlowej 

Unii Europejskiej z krajami trzecimi, w tym w szczególności w ramach wspólnej 

polityki handlowej Unii Europejskiej; 
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10) promocji gospodarki, w tym wspierania rozwoju eksportu i inwestycji polskich za 

granicą oraz wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 

11) kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego 

pokoju i bezpieczeństwa w związku z porozumieniami i zobowiązaniami 

międzynarodowymi; 

12) wprowadzania środków administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami, a 

także sprawy przywozu i wywozu technologii; 

13) udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie polityki gospodarczej; 

14) kształtowania i prowadzenia polityki kosmicznej, w tym na arenie międzynarodowej, 

w szczególności w ramach współpracy z Unią Europejską i Europejską Agencją 

Kosmiczną. 

2a. W celu realizacji spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 9-11, 13 i 14, minister właściwy 

do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych 

może tworzyć samodzielne stanowiska radców handlowych, wydziały lub zespoły 

zadaniowe, działające w strukturze placówek zagranicznych (dyplomacja ekonomiczna). 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu 

Miar i Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz nad działalnością Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 

[4. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Urząd Dozoru Technicznego, 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polska Agencja Kosmiczna.] 

<4. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Urząd Dozoru Technicznego 

oraz Polska Agencja Kosmiczna.> 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki pełni funkcję koordynatora krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych. 

 

Art.  9a. 

[1. Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 

obejmuje sprawy: 

1) architektury; 

2) budownictwa, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków; 

3) nadzoru architektoniczno-budowlanego; 

4) planowania i zagospodarowania przestrzennego; 
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5) geodezji i kartografii; 

6) rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2; 

7) wspierania mieszkalnictwa; 

8) gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, z 

uwzględnieniem przepisów odrębnych; 

9) infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego 

odprowadzania ścieków; 

10) rodzinnych ogrodów działkowych; 

11) infrastruktury informacji przestrzennej; 

12) zarządzania i koordynacji programami w zakresie upowszechniania, rozwoju i 

promocji wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych.] 

<1. Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 

mieszkalnictwo obejmuje sprawy: 

1) architektury, 

2) budownictwa, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków, 

3) nadzoru architektoniczno-budowlanego, 

4) planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

5) geodezji i kartografii, 

6) rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a ust. 1 pkt 2, 

7) wspierania mieszkalnictwa, 

8) gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, z 

uwzględnieniem przepisów odrębnych, 

9) infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz 

zbiorowego odprowadzania ścieków, 

10) rodzinnych ogrodów działkowych, 

11) infrastruktury informacji przestrzennej, 

12) zarządzania i koordynacji programami w zakresie upowszechniania, rozwoju i 

promocji wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych 

– z zastrzeżeniem art. 23a ust. 1 pkt 13.> 



- 61 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego 

oraz Głównym Geodetą Kraju. 

Art.  23a. 

<1.> Dział rozwój regionalny obejmuje sprawy: 

1) programowania i koordynacji polityki rozwoju, w szczególności opracowywania 

projektów strategii rozwoju; 

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

oraz koordynację programów i działań w zakresie rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych społecznie i gospodarczo; 

2a) (uchylony); 

2b) (uchylony); 

3) opracowywania dokumentów programowych z zakresu społeczno-gospodarczego, 

regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju oraz planów rozwojowych, w tym 

będących podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z Unii Europejskiej i 

innych źródeł zagranicznych; 

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

określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych i 

Funduszu Spójności; 

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

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

przestrzennym kraju; 

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

przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ze średniookresową strategią 

rozwoju kraju; 

7) zarządzania programami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności, w tym sektorowymi programami operacyjnymi, z wyjątkiem programów 

zarządzanych przez zarządy województw, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, 

ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego; 

8) zawierania, kontrolowania realizacji i rozliczania kontraktów wojewódzkich; 
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9) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami je 

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

rozwoju społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego kraju; 

10) koordynacji opracowywania przez samorządy województw regionalnych programów 

operacyjnych, zawierania regionalnych porozumień programowych, a także 

monitorowania i oceny przebiegu ich wykonywania; 

11) partnerstwa publiczno-prywatnego; 

12) koordynacji, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami [.] <;> 

<13) związane ze sprawowaniem nadzoru nad Krajowym Zasobem Nieruchomości, o 

którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961).> 

<2. Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego podlega Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości.> 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299) 

 

UWAGA: 

użyte w art. 2, w art. 4 w ust. 7, w art. 4a w ust. 1, w art. 4d w ust. 4 w zdaniu pierwszym i 

drugim, w art. 4e w ust. 4, w ust. 5 w zdaniu pierwszym i drugim oraz w ust. 8, w art. 5 w ust. 

1 i 2, w art. 6 w ust. 7, w art. 6a w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 6b w ust. 11, 

w ust. 12 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 13, w art. 6ba, w art. 6d w ust. 6, w art. 7 

w ust. 2, w art. 9 w ust. 4 w zdaniu pierwszym i drugim oraz w ust. 6, w art. 10 ust. 1a, 1b i 8, 

w art. 14 w ust. 4, 4a, 5b–5f i w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 15 w ust. 4 i 6, 

w art. 15a w ust. 5 oraz w art. 16 w ust. 5 w różnych przypadkach wyrazy [minister właściwy 

do spraw gospodarki] zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami 

<minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego> 

 

Art.  2. 

Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. 
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Art.  4. 

1. Agencja realizuje zadania państwa z zakresu rozwoju: 

1) przedsiębiorczości; 

2) innowacyjności, w tym postępu technologicznego; 

3) umiędzynarodowienia gospodarki, w tym eksportu; 

4) społeczeństwa informacyjnego; 

5) rynku pracy i kapitału ludzkiego; 

6) regionalnego. 

1a. Agencja uczestniczy w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1465 i 

2020), w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020) oraz w ustawie 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, 1572 i 2020): 

1) jako instytucja wdrażająca (instytucja pośrednicząca II stopnia) albo pośrednicząca, 

udzielająca pomocy finansowej beneficjentom określonym w art. 6b ust. 1 lub 

2) jako beneficjent. 

1b. Agencja może pełnić rolę podmiotu wdrażającego instrument finansowy lub fundusz 

funduszy, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 

Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). W zakresie instrumentu, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, zwanego dalej "instrumentem finansowym", Agencja podejmuje, opracowuje 

i finansuje przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie mikroprzedsiębiorców, małych i 

średnich przedsiębiorców. 

1c. (uchylony). 

2. Agencja nie podejmuje działań, których celem jest osiągnięcie zysku. 

2a. Do zadań Agencji, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności: 
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1) przygotowywanie i realizacja programów działań wspierających przedsiębiorców; 

2) wspieranie, realizacja i promocja innych, niż określone w pkt 1, programów oraz 

przedsięwzięć, w tym centralnych, regionalnych i lokalnych; 

3) wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej w zbieraniu i 

przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki narodowej; 

4) prowadzenie działalności badawczej i analitycznej, w tym ewaluacyjnej; 

5) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej; 

6) współpraca z zagranicą. 

3. (uchylony). 

4. Do zadań Agencji, o których mowa w ust. 1 pkt 5, należy ponadto w szczególności: 

1) współpraca w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu; 

2) rozwój adaptacyjności przedsiębiorców; 

3) współudział w rozwoju kształcenia ustawicznego; 

4) wspieranie współpracy przedsiębiorców z uczelniami oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148, z późn. zm.). 

5. Agencja może prowadzić działania mające na celu dostosowanie kształcenia do 

zapotrzebowania gospodarki, w szczególności przez włączanie przedsiębiorców będących 

pracodawcami w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-

zawodowych na rynku pracy oraz stwarzanie warunków do aktywnej współpracy 

przedsiębiorców z poszczególnych sektorów gospodarki z uczelniami oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 

6. Agencja uczestniczy w realizacji programów międzynarodowych, w szczególności 

programów i inicjatyw Unii Europejskiej z zakresu, o którym mowa w ust. 1. 

7. Agencja uczestniczy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, w 

realizacji działań z zakresu współpracy rozwojowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 

września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 291 i 2020). 

 

Art.  4a. 

1. W zakresie wspierania eksportu minister właściwy do spraw gospodarki może 

bezpośrednio udzielać pomocy finansowej stanowiącej pomoc publiczną, dotyczącej w 

szczególności: udziału przedsiębiorców w imprezach targowo-wystawienniczych i 

misjach gospodarczych, realizacji branżowych projektów promocyjnych, realizacji 
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projektów Domów Polskich, uzyskania certyfikatów wyrobu, szkoleń o tematyce handlu 

zagranicznego, organizacji konferencji, seminariów, warsztatów oraz przedsięwzięć 

wydawniczych. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, przeznaczenie pomocy, o której mowa w 

ust. 1, warunki jej dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób jej monitorowania, 

uwzględniając konieczność efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz 

zapewnienia przejrzystości jej udzielania. 

 

Art.  4d. 

1. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności: 

1) współpraca z przedsiębiorcami, uczelniami i podmiotami, o których mowa w art. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie diagnozowania 

potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy; 

2) formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych 

potrzeb przedsiębiorców; 

3) upowszechnianie wyników monitorowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych 

występujących na rynku pracy; 

4) koordynacja i monitorowanie realizacji zadań rad sektorowych. 

2. W skład Rady Programowej wchodzi nie więcej niż 22 członków, w tym co najmniej po 2 

przedstawicieli wskazanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki i ministra 

właściwego do spraw pracy oraz po 1 przedstawicielu partnerów społecznych i 

gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, uczelni lub podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz organizacji przedsiębiorców. 

3. Prezes Agencji zwraca się pisemnie do podmiotów, o których mowa w ust. 2, o 

wyznaczenie przedstawicieli do składu Rady Programowej. Podmioty te mogą 

zrezygnować z wyznaczenia przedstawicieli do składu Rady Programowej, o czym 

pisemnie informują Prezesa Agencji. 

4. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki 

na wniosek Prezesa Agencji spośród wyznaczonych przedstawicieli. Minister właściwy do 

spraw gospodarki odwołuje członka Rady Programowej również na jego wniosek. 
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5. Tryb działania Rady Programowej, w tym tryb wyboru przewodniczącego, określa 

regulamin ustanowiony przez Radę Programową, zatwierdzony przez Prezesa Agencji. 

6. Obsługę administracyjną Rady Programowej oraz finansowanie jej działalności zapewnia 

Agencja. 

Art.  4e. 

1. Organizację i prowadzenie rad sektorowych Agencja powierza podmiotom wybranym w 

konkursie prowadzonym na zasadach, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

2. Do zadań rad sektorowych należy w szczególności: 

1) pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-

zawodowych występujących na rynku pracy w danym sektorze gospodarki; 

2) upowszechnianie informacji na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w danym 

sektorze gospodarki; 

3) inicjowanie współpracy przedsiębiorców z uczelniami oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w celu 

zintegrowania edukacji i pracodawców; 

4) formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych 

potrzeb przedsiębiorców w danym sektorze gospodarki. 

3. Rada sektorowa liczy nie mniej niż 5 członków, w tym co najmniej po 1 przedstawicielu 

partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uczelni lub podmiotów, o których mowa w art. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przedsiębiorców oraz - jeżeli 

zostanie wskazany - co najmniej 1 przedstawiciel ministra właściwego dla danego sektora 

gospodarki. 

4. Podmiot wybrany w konkursie, o którym mowa w ust. 1, zgłasza ministrowi właściwemu 

do spraw gospodarki, za pośrednictwem Prezesa Agencji, kandydatów na członków rady 

sektorowej. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje i odwołuje członków rady sektorowej na 

wniosek Prezesa Agencji. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka rady 

sektorowej również na jego wniosek. 

6. Organizację i prowadzenie rad sektorowych Agencja może powierzyć podmiotowi innemu 

niż określony w ust. 1, na wniosek tego podmiotu, jeżeli zapewni on prawidłowe 
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funkcjonowanie i finansowanie rady sektorowej. We wniosku o powołanie rady 

sektorowej, składanym do Agencji, podmiot wskazuje cel powołania i zadania rady, z 

uwzględnieniem ust. 2, a także proponowany skład rady sektorowej, zasady 

funkcjonowania i finansowania działalności rady. 

7. Prezes Agencji pozytywnie opiniuje wniosek, o którym mowa w ust. 6, jeżeli 

przedstawione we wniosku koncepcja, zasady funkcjonowania, finansowania oraz skład 

rady sektorowej zapewniają skuteczną realizację zadań wskazanych w ust. 2, a podmiot, 

który złożył wniosek, zapewni, że posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i 

techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji zadań wymaganych w ramach 

funkcjonowania rady sektorowej. 

8. Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki opinię, o której 

mowa w ust. 7, i przedstawia, w liczbie nie mniejszej niż 5 osób, kandydatów na 

członków rady sektorowej, o której mowa w ust. 6. 

9. Przepis ust. 5 stosuje się do członków rady sektorowej, o której mowa w ust. 6. 

 

Art.  5. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki może powierzać Agencji realizację zadań dla niego 

określonych, przy zapewnieniu środków finansowych na realizację tych zadań. 

2. Podmioty sektora finansów publicznych mogą, za zgodą ministra właściwego do spraw 

gospodarki, powierzać Agencji realizację zadań dla nich określonych, przy zapewnieniu 

środków finansowych na realizację tych zadań. 

 

Art.  6. 

1. Agencja realizuje zadania w szczególności przez: 

1) świadczenie usług doradczych; 

2) organizowanie szkoleń i seminariów; 

3) organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i 

wystawienniczych w kraju; 

4) organizowanie, w porozumieniu z właściwymi instytucjami, przedsięwzięć 

informacyjnych i promocyjnych za granicą; 

5) gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla bezrobotnych oraz podmiotów, o 

których mowa w art. 6b ust. 1; 

6) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji; 
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7) świadczenie usług eksperckich, w tym organom administracji rządowej i organom 

jednostek samorządu terytorialnego; 

8) prowadzenie rejestru podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług 

doradczych i szkoleniowych, zwanych dalej "usługami rozwojowymi"; 

8a) (uchylony); 

9) promowanie podmiotów, o których mowa w pkt 8, organizowanie współpracy między 

nimi oraz świadczenie na ich rzecz usług rozwojowych i informacyjnych; 

10) udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na: 

a) wspomaganie działań określonych w pkt 1-6 i 11, prowadzonych przez inne 

podmioty, 

b) szkolenia, usługi doradcze, inwestycje przedsiębiorców oraz inne działania 

rozwojowe, w tym obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe w 

rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, sprzyjające wzrostowi ich 

konkurencyjności lub innowacyjności, 

c) działania określone w art. 6b ust. 5, 

d) wzmacnianie potencjału podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, 

innowacyjności, zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorców, 

e) uzyskanie ochrony i realizację ochrony prawa własności przemysłowej, 

f) realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, 

g) przygotowanie przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach 

międzynarodowych programów innowacyjnych lub udział w tych programach, 

h) dostosowanie działalności małych i średnich przedsiębiorców do zmieniających się 

warunków rynkowych lub przywrócenie tym przedsiębiorcom zdolności do 

konkurowania na rynku, 

i) odtworzenie zdolności prowadzenia działalności gospodarczej przez 

przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęski żywiołowej, 

j) działania związane z wdrażaniem instrumentu finansowego; 

11) podejmowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć w zakresie transferu 

technologii oraz innych form wspierania działalności innowacyjnej, 
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12) badanie i analizowanie roli sektora przedsiębiorstw w Polsce, a w szczególności 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz czynników rozwoju 

tego sektora, w tym opracowywanie raportów w tym zakresie; 

13) organizowanie i finansowanie konkursów w zakresie zadań Agencji; 

14) udział w organizowaniu i finansowaniu konkursów w zakresie zadań Agencji. 

2. (uchylony). 

3. Za czynności określone w ust. 1 pkt 1-7 Agencja może pobierać opłaty w wysokości 

nieprzekraczającej ponoszonych kosztów. 

4. Agencja przy realizacji zadań może współpracować z podmiotami krajowymi i 

zagranicznymi jako: 

1) lider lub partner umów o wspólne przedsięwzięcie lub umów o partnerstwie; 

2) członek organizacji zrzeszających podmioty o podobnym charakterze lub realizujących 

podobne zadania. 

5. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4, Agencja może ustanawiać i przyznawać 

nagrody, w ramach konkursów, o których mowa w ust. 1 pkt 13. 

6. Nagrody mogą być przyznawane za szczególne osiągnięcia lub całokształt działalności w 

dziedzinach związanych z zadaniami realizowanymi przez Agencję w zakresie: 

1) popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie; 

2) podejmowania i rozwijania inicjatyw pobudzających współpracę przedsiębiorców, 

podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85), podmiotów, o 

których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, i 

administracji publicznej; 

3) rozwijania i popularyzacji proekologicznych rozwiązań w gospodarce; 

4) promocji polskich przedsiębiorców za granicą; 

5) promocji proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu; 

6) inwestowania przez pracodawców w rozwój pracowników. 

7. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, 

przeznaczenie, warunki i tryb przyznawania przez Agencję nagród, o których mowa w ust. 

5, uwzględniając konieczność efektywnej realizacji zadań Agencji oraz zapewnienia 

przejrzystości przyznawania nagród. 
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Art.  6a. 

1. O wpis do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, mogą ubiegać się podmioty, które 

spełniają łącznie następujące warunki: 

1) posiadają potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do należytego 

świadczenia usług rozwojowych; 

2) przestrzegają w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej; 

3) zapewniają należytą jakość świadczenia usług rozwojowych; 

4) nie są podmiotami, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a i b. 

2. Agencja dokonuje wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, na podstawie 

wniosku o wpis do rejestru oraz w razie konieczności dokonuje zmiany, w tym 

sprostowania, wpisu. 

3. Agencja wykreśla podmiot z rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, w przypadku 

gdy: 

1) zaprzestał świadczenia usług rozwojowych; 

2) zawarł we wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, 

nieprawdziwe dane; 

3) po uzyskaniu wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, zaistniały 

okoliczności, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a i b; 

4) nie spełnia wymagań w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego i kadrowego 

niezbędnego do należytego świadczenia usług rozwojowych; 

5) nie przestrzega zasad etyki zawodowej w prowadzonej działalności; 

6) nie zapewnia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych; 

7) nie przestrzega standardów świadczenia usług rozwojowych po uzyskaniu wpisu do 

rejestru; 

8) utrudnia lub uniemożliwia poddanie się weryfikacji przez Agencję lub inne 

upoważnione podmioty w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa 

w ust. 1, lub odmawia poddania się takiej weryfikacji. 

4. Do postępowania w sprawie wpisu, zmiany, w tym sprostowania, i wykreślenia z rejestru, o 

którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 

r. poz. 60, 730 i 1133). 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) szczegółowy sposób i tryb weryfikacji przez Agencję spełniania warunków, o których 

mowa w ust. 1, 

2) zakres informacji przedstawianych we wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt 8, oraz dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wpis do tego 

rejestru, a także zakres danych wpisywanych do tego rejestru, 

3) szczegółowy sposób i tryb dokonywania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 8, zmiany, w tym sprostowania, oraz wykreślenia wpisu, 

4) standardy świadczenia usług rozwojowych przez podmioty wpisane do rejestru, o 

którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, 

5) szczegółowe wymagania w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego oraz 

kadrowego niezbędnego do należytego świadczenia usług rozwojowych, 

6) szczegółowe wymagania w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej, 

7) szczegółowe wymagania w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług 

rozwojowych, w tym wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających 

zapewnienie należytej jakości świadczenia tych usług 

- mając na względzie konieczność przedstawienia we wniosku o wpis do rejestru, o 

którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, informacji i dokumentów niezbędnych do 

weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, oraz danych osobowych, 

o których mowa w art. 6aa ust. 4 pkt 1 i 4, a także konieczność zapewnienia należytej 

jakości usług rozwojowych oraz wiarygodności podmiotów wpisanych do rejestru. 

 

Art.  6b. 

1. W zakresie realizacji zadań Agencja może udzielać pomocy finansowej: 

1) przedsiębiorcom, pracownikom przedsiębiorców i osobom zamierzającym podjąć 

działalność gospodarczą; 

2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego; 

3) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub 

potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców; 

4) jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom; 

5) podmiotom działającym na rzecz innowacyjności; 

6) partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 
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7) organizacjom pracodawców i organizacjom związkowym, reprezentatywnym w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232); 

8) podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

9) stowarzyszeniom z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. 

1a. Przez podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorców rozumie się w szczególności: 

1) organ prowadzący szkołę lub placówkę działającą w systemie oświaty; 

2) uczelnię; 

3) podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

4) inną osobę prawną, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową; 

5) przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie szkoleń. 

1b. Przez podmiot działający na rzecz innowacyjności rozumie się w szczególności: 

1) instytucję otoczenia biznesu działającą na rzecz wzrostu innowacyjności 

przedsiębiorstw i gospodarki, w tym centrum transferu technologii, centrum 

innowacji, inkubator technologiczny, akademicki inkubator przedsiębiorczości i park 

technologiczny; 

2) klaster, w tym Krajowy Klaster Kluczowy, oraz koordynatora klastra. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może mieć formę: 

1) bezzwrotnego lub zwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej "wsparciem"; 

2) pożyczek; 

3) finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za 

odpłatnością niższą od ceny rynkowej; 

4) instrumentu finansowego, w tym inwestycji kapitałowych, quasi-kapitałowych, 

środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie inwestycji w zakresie 

finansowania ryzyka, pożyczek, gwarancji lub innych instrumentów opartych na 

podziale ryzyka; 

5) nagród, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
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Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006. 

3. Agencja nie może udzielić pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub 

instrumentu finansowego: 

1) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko 

mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe 

albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych; 

2) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, niebędącemu osobą fizyczną, jeżeli 

członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1; 

3) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, który: 

a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub 

b) pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji albo 

postępowania upadłościowego, lub 

c) naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją - przez okres 3 lat od dnia 

rozwiązania tej umowy. 

4) podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, 

subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi. 

3a. (uchylony). 

3b. Do przedsiębiorcy, któremu ma zostać udzielona pomoc, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

10 lit. h, przepisów ust. 3 pkt 3 lit. a nie stosuje się. 

3c. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, ubiegający się o udzielenie pomocy 

finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu finansowego jest obowiązany do 

przedłożenia Agencji zaświadczeń, odpisów albo oświadczenia o braku przesłanek, o 

których mowa w ust. 3 pkt 1-3 lit. a i b lub pkt 4. Oświadczenie składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 
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odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

4. Agencja może odmówić udzielenia pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub 

instrumentu finansowego podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, jeżeli 

poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do prawidłowego wykorzystania tej pomocy. 

4a. Agencja może odmówić udzielenia pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub 

instrumentu finansowego podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, jeżeli 

prowadziłoby to do obejścia zasad udzielenia tej pomocy, w szczególności warunków 

podmiotowych, przeznaczenia, intensywności lub kwoty pomocy. 

4b. Agencja, w uzasadnionych przypadkach, w których zachodzi obawa wyrządzenia szkody 

w mieniu publicznym, może odmówić udzielenia pomocy finansowej w formie wsparcia, 

pożyczki lub instrumentu finansowego podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, 

w tym gdy toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe w sprawie o przestępstwo 

wskazane w ust. 3 pkt 1 w związku z dofinansowaniem lub inną formą wsparcia 

finansowego, które zostały udzielone ze środków publicznych na realizację projektu lub 

innego przedsięwzięcia temu podmiotowi, podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub 

kapitałowo w rozumieniu art. 6c ust. 2, lub członkowi organu tych podmiotów. 

4c. Odmowa udzielenia pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu 

finansowego podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, na podstawie przesłanek, 

o których mowa w ust. 4-4b, może nastąpić również po dokonaniu wyboru projektu w 

postępowaniu o udzielenie pomocy finansowej. 

5. Wsparcie udzielone przez Agencję podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, 

przeznaczone na utworzenie lub powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu, z 

którego ten podmiot: 

1) udziela pożyczek, zwanego dalej "funduszem pożyczkowym", lub 

2) udziela poręczeń, zwanego dalej "funduszem poręczeniowym", lub 

3) obejmuje akcje lub udziały w spółkach będących przedsiębiorcami we wczesnej fazie 

rozwoju, zwanego dalej "funduszem kapitału zalążkowego", lub 

4) dokonuje inwestycji w spółki będące mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi 

przedsiębiorcami, zwanego dalej "funduszem kapitału podwyższonego ryzyka" 

- uznaje się za wykorzystane w kwocie faktycznie wykorzystanej przez podmiot zgodnie z 

umową o udzielenie wsparcia, odpowiednio na udzielenie pożyczek, udzielenie 

poręczeń, objęcie akcji lub udziałów, bądź dokonywanie inwestycji. 
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6. Wykorzystanie wsparcia, o którym mowa w ust. 5, powinno nastąpić w ciągu okresu 

ustalonego w umowie o udzielenie wsparcia, nie dłuższego niż 5 lat licząc od dnia 

przekazania kwoty wsparcia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5. Z upływem 

tego okresu podmiot zwraca Agencji niewykorzystaną kwotę wsparcia wraz z odsetkami 

wynikającymi z przechowywania tej kwoty na rachunku bankowym. 

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, który po zakończeniu obowiązywania 

umowy o udzielenie wsparcia, o której mowa w ust. 5, bez zgody Agencji zlikwidował 

fundusz pożyczkowy, fundusz poręczeniowy, fundusz kapitału zalążkowego lub fundusz 

kapitału podwyższonego ryzyka bądź zmienił zasady gospodarowania tymi funduszami w 

zakresie ich przeznaczenia, formy, grupy docelowej, maksymalnego poziomu 

zaangażowania finansowego w jeden podmiot lub zasięgu terytorialnego, jest obowiązany 

wpłacić Agencji kwotę równą kwocie wykorzystanego wsparcia, powiększoną o odsetki 

naliczone jak dla zaległości podatkowych od dnia likwidacji funduszu albo zmiany zasad 

gospodarowania funduszem. 

7a. Obowiązek utrzymywania przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, po 

zakończeniu obowiązywania umowy o udzielenie wsparcia, działalności funduszu 

pożyczkowego, funduszu poręczeniowego, funduszu kapitału zalążkowego lub funduszu 

kapitału podwyższonego ryzyka oraz zasad gospodarowania tymi funduszami, podlega 

kontroli przez Agencję. Kontrola wykonywania obowiązku gospodarowania funduszem 

pożyczkowym, funduszem poręczeniowym, funduszem kapitału zalążkowego lub 

funduszem kapitału podwyższonego ryzyka jest dokonywana w zakresie wskazanym w 

ust. 7. 

7b. Po zakończeniu obowiązywania umowy o udzielenie wsparcia podmiot, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1-3 i 5, w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego, 

przedstawia Agencji sprawozdanie z gospodarowania środkami funduszu pożyczkowego, 

funduszu poręczeniowego, funduszu kapitału zalążkowego lub funduszu kapitału 

podwyższonego ryzyka w danym roku. Sprawozdanie zawiera informacje o liczbie i 

wartości udzielonych pożyczek, poręczeń lub dokonanych i zakończonych inwestycji oraz 

ich przeznaczeniu. Agencja może żądać dodatkowych informacji w celu oceny 

wykonywania przez ten podmiot obowiązków określonych w ust. 7a. 

8. Agencja udziela pomocy finansowej w drodze umowy, do której stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

9. Umowa, o której mowa w ust. 8, określa w szczególności: 
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1) szczegółowe przeznaczenie pomocy finansowej; 

2) wielkość pomocy finansowej; 

3) szczegółowe zasady wykorzystywania pomocy finansowej; 

4) sposób wypłaty pomocy finansowej; 

5) sposób nadzorowania przez Agencję wykorzystania pomocy finansowej; 

6) warunki rozwiązania umowy; 

7) warunki zwrotu pomocy finansowej; 

8) w przypadku pomocy finansowej przeznaczonej na powiększenie funduszu, o którym 

mowa w ust. 5 - szczegółowe zasady gospodarowania funduszem. 

10. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym, o 

którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz w 

ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

[w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki] określa, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję 

pomocy finansowej w ramach tego programu, uwzględniając konieczność realizacji celów 

w nim określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz 

zapewnienia przejrzystości jej udzielania. 

10a. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym, o 

którym mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

[w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki] określa, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję 

pomocy finansowej w ramach tego programu, uwzględniając konieczność realizacji celów 

w nim określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz 

zapewnienia przejrzystości jej udzielania. 

11. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej niezwiązanej 

z programami operacyjnymi, uwzględniając konieczność realizacji zadań, o których mowa 

w art. 4 ust. 1, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia 

przejrzystości jej udzielania. 

12. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki: 

1) udzielania pożyczek, 
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2) udzielania poręczeń, 

3) obejmowania akcji lub udziałów 

- ze środków wsparcia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność efektywnego 

i skutecznego wykorzystania wsparcia oraz zapewnienia przejrzystości jego 

udzielania. 

13. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami klęski żywiołowej, uwzględniając konieczność 

szybkiego i skutecznego udzielenia tej pomocy oraz jej efektywnego wykorzystania. 

 

Art.  6ba. 

W celu realizacji zadań Agencja może, za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki, 

utworzyć spółkę lub nabyć udziały lub akcje spółki mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą. 

Art.  6d. 

1. Agencja może zlecić regionalnej instytucji finansującej realizację niektórych zadań 

związanych z udzielaniem pomocy finansowej, w szczególności: promocję, udzielanie 

informacji, przyjmowanie wniosków oraz nadzorowanie sposobu wykorzystania pomocy. 

Koszty realizacji przez regionalną instytucję finansującą zleconych zadań mogą być 

pokrywane ze wsparcia udzielanego przez Agencję. 

2. Regionalną instytucją finansującą może być osoba prawna, która: 

1) zgodnie ze statutem, umową lub innym przewidzianym przepisami prawa dokumentem, 

w szczególności uchwałą właściwego organu lub zatwierdzonym sprawozdaniem 

finansowym, nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk co najmniej w 

części na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję oraz w której zysk 

lub środki zgromadzone w ramach kapitałów lub funduszy nie są dzielone między 

członków; 

2) zapewni wykonywanie zleconych zadań przez osoby posiadające kwalifikacje 

niezbędne do realizacji zadań z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub ust. 1a; 

3) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w realizacji 

zadań z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 1a. 
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3. Wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie roli regionalnej instytucji finansującej jest 

dokonywany w drodze konkursu przeprowadzanego przez Agencję w porozumieniu z 

właściwymi zarządami województw. 

4. Spełnianie przez regionalną instytucję finansującą warunków określonych w ust. 2 powinno 

być potwierdzone audytem przeprowadzonym przez Agencję, co najmniej raz na 2 lata. 

5. W razie negatywnego wyniku audytu, o którym mowa w ust. 4, lub w innych 

uzasadnionych przypadkach, Agencja może, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu 

województwa, przeprowadzić nowy konkurs na wybór właściwej regionalnej instytucji 

finansującej lub zlecić realizację zadań określonych w ust. 1 innej regionalnej instytucji 

finansującej do czasu: 

1) uzyskania przez właściwą regionalną instytucję finansującą pozytywnego wyniku 

audytu lub 

2) rozstrzygnięcia ponownego konkursu na wybór właściwej regionalnej instytucji 

finansującej, lub 

3) zakończenia realizacji danego programu. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania, które musi spełnić regionalna instytucja finansująca, oraz szczegółowy tryb 

przeprowadzenia konkursu wyłaniającego regionalną instytucję finansującą, biorąc pod 

uwagę potrzebę zapewnienia profesjonalnego wykonywania zleconych zadań oraz 

zapewnienia udziału przedstawicieli samorządów właściwych województw w pracach 

komisji konkursowej. 

Art.  7. 

1. Agencja działa na podstawie ustawy oraz statutu. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze zarządzenia, nadaje Agencji statut, który 

określa jej organizację wewnętrzną. 

Art.  9. 

1. Prezes kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

1a. Prezes wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców Prezesa, którym ustala zakres 

czynności. 

2. Prezes jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu 

Agencji. Do dokonywania czynności prawnych Prezes może ustanowić pełnomocników, 

którzy działają w zakresie umocowania. 

3. Do zadań Prezesa należy w szczególności: 
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1) opracowywanie projektów rocznych planów działania i projektów planów finansowych 

Agencji; 

2) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planu działania Agencji; 

3) sprawowanie zarządu majątkiem Agencji. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek Prezesa, powołuje zastępców Prezesa 

w liczbie nie większej niż 3, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i 

konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje zastępców 

Prezesa. 

4a. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4, powołuje 

Prezes. 

4b. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 10 ust. 2-11. 

5. (uchylony). 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki ustala wynagrodzenie Prezesa oraz jego zastępców 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136). 

 

Art.  10. 

[1. Prezesa powołuje minister właściwy do spraw gospodarki, spośród osób wyłonionych w 

drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego 

do spraw rozwoju regionalnego. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje 

Prezesa.] 

<1. Prezesa powołuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego odwołuje Prezesa.> 

1a. W przypadku odwołania Prezesa Agencji, minister właściwy do spraw gospodarki 

wskazuje zastępcę Prezesa Agencji, któremu powierza pełnienie obowiązków Prezesa do 

czasu powołania nowego Prezesa. 

1b. W przypadku nieobsadzenia stanowisk zastępcy Prezesa Agencji, obowiązki Prezesa 

pełni, do czasu powołania nowego Prezesa, pracownik zajmujący kierownicze stanowisko 

w Agencji, wskazany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

2. Stanowisko Prezesa może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 
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2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) posiada kompetencje kierownicze; 

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji. 

3. Informację o naborze na stanowisko Prezesa ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w 

miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1) nazwę i adres Agencji; 

2) określenie stanowiska; 

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5) wskazanie wymaganych dokumentów; 

6) termin i miejsce składania dokumentów; 

7) informację o metodach i technikach naboru. 

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

5.[ Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego 

do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię 

wyłonienia najlepszych kandydatów.] <Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza 

zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, liczący 

co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia 

najlepszych kandydatów.> W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe 

kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest 

przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 
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6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5, może być dokonana 

na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

7. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 6, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

8. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. 

9. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1) nazwę i adres Agencji; 

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6) skład zespołu. 

10. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w biuletynach 

informacji publicznej, o których mowa w ust. 3. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1) nazwę i adres Agencji; 

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 

11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

 

Art.  14. 

1. Agencja działa zgodnie z rocznym planem działania oraz rocznym planem finansowym, o 

którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473). 

1a. (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. Do dnia zatwierdzenia rocznego planu działania oraz planu finansowego, Agencja działa na 

podstawie projektów tych planów. 
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4. Projekt rocznego planu finansowego Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem 

ustawy budżetowej. 

4a. Prezes Agencji, w terminie do dnia 1 grudnia każdego roku, przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki projekt planu działania Agencji w następnym roku 

obrotowym. 

5. (uchylony). 

5a. (uchylony). 

5b. Prezes Agencji, w terminie 45 dni od zakończenia każdego kwartału, z wyjątkiem 

ostatniego kwartału roku obrotowego, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki sprawozdanie z realizacji planu działania i planu finansowego Agencji w 

danym kwartale w celu dokonania oceny, o której mowa w art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

5c. Minister właściwy do spraw gospodarki, po ogłoszeniu ustawy budżetowej w Dzienniku 

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie zatwierdza projekt planu działania i 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do wiadomości. 

5d. W przypadku zmiany projektu planu finansowego w wyniku prac nad ustawą budżetową, 

Prezes Agencji dokonuje zmiany projektu planu działania i przekazuje go niezwłocznie do 

zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. 

5e. W razie konieczności zmiany planu działania w trakcie roku obrotowego Prezes Agencji 

przekazuje zmieniony plan działania do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki. 

5f. Zatwierdzony, zgodnie z ust. 5d lub 5e, plan działania minister właściwy do spraw 

gospodarki przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych. 

6. Prezes, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, przedstawia do zatwierdzenia 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki następujące dokumenty dotyczące 

poprzedniego roku obrotowego: 

1) sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, wraz ze 

sprawozdaniem z badania; 

2) sprawozdanie z realizacji planu finansowego; 

3) sprawozdanie z realizacji planu działania. 

4) (uchylony). 
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[6a. Minister właściwy do spraw gospodarki przed dokonaniem czynności, o których mowa w 

ust. 5c-5e i 6, zasięga opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedstawia swoją opinię w terminie 

14 dni od dnia otrzymania odpowiednio projektu planu działania, jego zmiany albo 

sprawozdania rocznego.] 

7. Rokiem obrotowym Agencji jest rok kalendarzowy. 

8. (uchylony). 

Art.  15. 

1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. 

2. Przychodami Agencji są: 

1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na: 

a) realizację zadań Agencji, w tym na współfinansowanie programów i projektów 

finansowanych z udziałem środków europejskich, 

b) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Agencji; 

2) środki pochodzące z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej, przeznaczone na 

realizację zadań Agencji, których obsługę księgową, na podstawie umów, prowadzi 

Agencja; 

3) dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów 

zarządzania realizowanymi przez Agencję zadaniami, o których mowa w art. 4, w tym 

kosztów ponoszonych przez regionalne instytucje finansujące. 

2a. Przychodami Agencji są także środki finansowe pochodzące z: 

1) odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych; 

2) tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Agencję lub wydawane przez nią 

publikacje; 

3) innych źródeł. 

3. Koszty działalności Agencji, w tym wynagrodzenia pracowników, pokrywane są z jej 

przychodów. 

4. Zasady wynagradzania pracowników Agencji określa regulamin wynagradzania, ustalony 

przez Prezesa za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki. 

5. (uchylony). 

6. Agencja może zaciągać kredyty i pożyczki, w szczególności w międzynarodowych 

instytucjach finansowych, a także udzielać poręczeń kredytów i pożyczek zaciąganych 
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przez regionalne instytucje finansujące, za zgodą ministra właściwego do spraw 

gospodarki i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Zaciągnięcie kredytów lub pożyczek przez Agencję lub poręczenie przez nią kredytów lub 

pożyczek, których całkowita spłata przypada w roku obrotowym, w którym zostały 

zaciągnięte, do wysokości 20% sumy funduszy określonych w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 nie 

wymaga zgody, o której mowa w ust. 6. 

8. Zasady prowadzenia przez Agencję rachunkowości określają przepisy ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) 

oraz odrębne przepisy dotyczące podmiotów sektora finansów publicznych. 

 

Art.  15a. 

1. Prezes Agencji może umorzyć w całości lub w części, odroczyć lub rozłożyć na raty spłatę 

należności i wierzytelności przypadających Agencji ze środków: 

1) innych niż: 

a) pochodzące z funduszy strukturalnych, z wyłączeniem Sektorowego Programu 

Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz 

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 

przyjętych w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, 

b) określone w art. 5 ust. 3 pkt 2, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych; 

2) przeznaczonych na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków 

innych niż: 

a) pochodzące z funduszy strukturalnych z wyłączeniem Sektorowego Programu 

Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz 

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 

przyjętych w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, 

b) określone w art. 5 ust. 3 pkt 2, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

2. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 

1, 2a i 4, stanowi pomoc dla przedsiębiorcy i jest dokonywane zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
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stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

3. Należność i wierzytelność Agencji może być umorzona, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z 

następujących przesłanek: 

1) należności i wierzytelności nie odzyskano w wyniku przeprowadzonego postępowania 

likwidacyjnego albo upadłościowego lub 

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska 

się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności i wierzytelności 

Agencji, lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, lub 

2a) łączna kwota należności lub wierzytelności przypadających Agencji od jednego 

podmiotu nie przekracza 100 zł, lub 

3) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika będącego osobą fizyczną 

albo dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości 

niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił 

przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 

kwoty, stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 

poprzedzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 

dla celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, lub 

4) egzekucja należności i wierzytelności Agencji zagraża ważnym interesom dłużnika, w 

tym jego egzystencji, lub jeżeli dłużnik stał się niezdolny do prowadzenia działalności 

gospodarczej, lub 

5) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego, przy 

jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności i 

wierzytelności Agencji, a odpowiedzialność z tytułu należności i wierzytelności 

Agencji nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie. 

3a. Termin spłaty całości lub części należności i wierzytelności Agencji może być odroczony 

albo spłata całości lub części tych należności i wierzytelności rozłożona na raty, jeżeli ich 

egzekucja okresowo zagraża ważnym interesom dłużnika, w tym jego egzystencji, przy 

czym istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dłużnik te należności i wierzytelności w 

późniejszym terminie zwróci. 

3b. Odroczenie terminu lub rozłożenie na raty spłaty całości lub części należności i 

wierzytelności Agencji stanowi pomoc dla przedsiębiorcy i jest dokonywane zgodnie z 
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przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis, pod warunkiem że wartość pomocy obliczona zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 

730 i 1063) wykazuje wartość dodatnią. 

4. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji, za które dłużnicy są odpowiedzialni 

solidarnie, może nastąpić, jeżeli okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do 

wszystkich dłużników. 

5. W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty 

przekracza 40 000 zł, umorzenie należności i wierzytelności Agencji, odroczenie lub 

rozłożenie na raty ich spłaty wymaga zgody ministra właściwego do spraw gospodarki, za 

uprzednią zgodą ministra właściwego ze względu na zakres programu, w ramach którego 

należności lub wierzytelności Agencji powstały. 

6. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji, odroczenie lub rozłożenie na raty ich 

spłaty następuje na wniosek dłużnika, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Prezes Agencji może umorzyć należność i wierzytelność bez wniosku dłużnika w 

przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 i 5. 

8. W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu przekracza 5000 zł, informacja o tym 

umorzeniu, obejmująca nazwę i siedzibę dłużnika będącego osobą prawną lub imię i 

nazwisko oraz miejsce zamieszkania dłużnika będącego osobą fizyczną, cel udzielenia 

pomocy finansowej, przesłankę oraz kwotę umorzenia, jest informacją publiczną w 

rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej i jest niezwłocznie 

udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Art.  16. 

1. Agencja tworzy: 

1) fundusz statutowy; 

2) fundusz rezerwowy; 

3) inne fundusze, jeśli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa. 

2. Fundusz statutowy Agencji składa się z równowartości netto środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku, stanowiących wyposażenie 

Agencji na dzień rozpoczęcia przez nią działalności. 
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3. Zysk netto Agencji za rok obrotowy przeznacza się na fundusz rezerwowy. 

4. Stratę netto Agencji za rok obrotowy pokrywa się z funduszu rezerwowego. Jeżeli strata 

netto jest wyższa, niż fundusz rezerwowy, część straty niepokrytą z funduszu 

rezerwowego pokrywa się z funduszu statutowego. 

5. Decyzję o przeznaczeniu zysku netto albo pokryciu straty netto Agencji za rok obrotowy 

podejmuje minister właściwy do spraw gospodarki na podstawie propozycji Prezesa 

przedstawionej wraz ze sprawozdaniem finansowym Agencji za dany rok obrotowy. 

 

 

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320 

oraz z 2021 r. poz. 1080, 1177, 1598 i 2140) 

 

Art.  20. 

1. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli 

osobistych. 

2. Wniosek mogą zgłosić również: 

1) w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki 

komandytowo-akcyjnej - każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za 

zobowiązania spółki; 

2) w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - każdy, kto 

na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw 

dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami; 

3) w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego - także organ założycielski; 

4) w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - także pełnomocnik Rządu, 

państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania 

praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa; 

5) w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki 

komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji - każdy z 

likwidatorów; 

6) w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - kurator 

ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny; 

http://lex.senat.pl/#/document/16785996?unitId=art(42)par(1)&cm=DOCUMENT
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7) w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości 

przekraczającej 100 000 euro - organ udzielający pomocy; 

8) w stosunku do dłużnika, wobec którego prowadzona jest egzekucja przez zarząd 

przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie Kodeksu 

postępowania cywilnego - zarządca ustanowiony w tym postępowaniu [.] <;> 

<9) w stosunku do spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek – spółka 

dominująca.> 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) 

Art.  34. 

1. Organy właściwe do poboru należności są zobowiązane do przekazywania ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców 

we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, w zakresie 

swojej właściwości. 

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się przez teletransmisję danych w 

formie elektronicznej, na formularzach zamieszczonych w powszechnie dostępnej sieci 

teleinformatycznej przez Prezesa Urzędu. 

3. (uchylony). 

4. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za 

pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. 

5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje sprawozdania, o 

których mowa w ust. 1, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw klimatu, a 

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej - za pośrednictwem 

marszałków województw. 

6. Wojewodowie przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 

7. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazuje sprawozdania, o których mowa w 

ust. 1, za pośrednictwem [ministra właściwego do spraw gospodarki] <ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego>. 

8. Ochotnicze Hufce Pracy przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw pracy. 
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9. Podmioty niewymienione w ust. 4-8 przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za 

pośrednictwem organów je nadzorujących, a w przypadku braku takich organów - 

bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 

 

 

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

środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

 

Art.  81. 

1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-i i pkt 3 i 35, stosuje się przepisy określające podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 5, 

6 i 10. 

2.   [Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących 

działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na 

zasadach określonych w art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi dochód z działalności gospodarczej 

ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a 

poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszony o kwotę opłaconych w 

tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli 

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów]. <Roczną podstawę wymiaru 

składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o 

których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na zasadach 

określonych w art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, stanowi dochód z działalności gospodarczej 

ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

http://lex.senat.pl/#/document/16831915?unitId=art(8)ust(6)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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fizycznych, z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152–154 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a poniesionymi 

kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem art. 24 ust. 1–2b ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszony o 

kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 

chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania 

przychodów.> Podstawa wymiaru składki w nowej wysokości obowiązuje od 1 lutego 

danego roku do 31 stycznia roku następnego, zwanego dalej "rokiem składkowym". 

2a. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 

ust. 1 pkt 1 lit. e zatrudnionych jako niania, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 

r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568), sprawujących 

opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej stanowi przychód, z 

zastrzeżeniem, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków budżetu państwa stanowi kwota nie 

wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku 

kalendarzowym ustalona zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

2b.   W przypadku gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, ustalona 

zgodnie z ust. 2, jest niższa od kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy w roku 

składkowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia 

obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, podstawę wymiaru składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za ten rok składkowy stanowi ta kwota. 

2c.   Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu osoba, o której mowa w ust. 2, wpłaca 

składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na 

ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w 

miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, ustalony w następujący 

sposób: 

1) dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym jest 

ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami w rozumieniu ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych a poniesionymi kosztami 

uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych; 
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2) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 1, jest pomniejszany o kwotę składek 

na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym 

miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów; 

3) dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, osiągniętych od początku roku, i sumą kosztów uzyskania tych 

przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, poniesionych od początku roku; 

4) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 3, jest pomniejszany o sumę 

dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od 

początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach; dochód nie 

jest pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania 

przychodów [.] <;> 

<5) przy obliczaniu dochodów, o których mowa w pkt 1 i 3 stosuje się art. 24 ust. 1–

2b i nie uwzględnia się przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152–154 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; w przypadku 

osób prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, dochód o 

którym mowa w pkt 1 i 3 ustala się z uwzględnieniem art. 44 ust. 2 zdanie drugie 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.> 

2d.   W przypadku gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym 

miesiącu, ustalona zgodnie z ust. 2c, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia 

obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, podstawę wymiaru składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia 

obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. 

2e.   Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących 

działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, które stosują opodatkowanie w formie 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 

listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 i 2105), stanowi: 
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1) iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu 

zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z 

wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli osiągnięte 

przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 

r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne nie przekroczyły w tym okresie kwoty 60 000 zł; 

2) iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu 

zdrowotnemu i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z 

zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli osiągnięte przychody z 

działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne przekroczyły w tym okresie kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 

300 000 zł; 

3)iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu 

zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 180% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, 

włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", 

jeżeli osiągnięte przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 

20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przekroczyły w tym okresie kwotę 

300 000 zł. 

2f.   Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2e, 

wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, którą stanowi: 

1) kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw w czwar tym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z 

zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli przychody z 
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działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 

60 000 zł; 

2) kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 

czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli przychody z działalności 

gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie 

przekroczyły kwoty 300 000 zł; 

3)kwota odpowiadająca 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z 

zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli przychody z 

działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 

300 000 zł. 

2g.   Przychody, o których mowa w ust. 2e i 2f, są pomniejszane o kwoty opłaconych składek 

na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały 

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu, na podstawie 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

<W przychodach, o których mowa w ust. 2e i 2f, nie uwzględnia się przychodów 

niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w 

art. 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych.> 

2h.   Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2f, który przez cały poprzedni rok kalendarzowy 

prowadził działalność gospodarczą, i przychody z tej działalności były opodatkowane na 

podstawie art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 
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dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, może przy 

określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć 

kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejszoną o 

kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia 

emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu, na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak ustaloną miesięczną podstawę 

wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczony stosuje przez cały rok 

kalendarzowy. 

2i.   W przypadku gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego 

składek na ubezpieczenie zdrowotne przez ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2 lub 

2e, jest wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej 

podstawy, określonej w ust. 2 albo 2b, lub w ust. 2e, ubezpieczonemu przysługuje zwrot 

kwoty stanowiącej różnicę między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku 

kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką na ubezpieczenie 

zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, określonej w ust. 2 albo 2b, lub w ust. 2e. 

2j.  Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2e, po zakończeniu roku kalendarzowego w 

terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 

2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wpłaca kwotę stanowiącą 

różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, 

określonej w ust. 2e, a sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego 

składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

2k.   Kwota, o której mowa w ust. 2j, wykazywana jest w dokumencie rozliczeniowym za 

miesiąc, w którym upływa termin złożenia zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 

ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

2l.   Dopłata następuje w terminie płatności składek za miesiąc, o którym mowa w ust. 2k. 

2m.   Zwrot kwoty, o której mowa w ust. 2i, następuje na wniosek składany wyłącznie w 

formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w 

systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w 

formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób 
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potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym. 

2n.   Wniosek, o którym mowa w ust. 2m, może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych w bieżącym roku, w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia 

zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, za rok poprzedni. 

2o.   Wniosek, o którym mowa w ust. 2m, złożony po terminie pozostawia się bez 

rozpoznania. 

2p. Wniosek, o którym mowa w ust. 2m, zawiera: 

1) dane płatnika składek: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub 

jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo 

paszportu, 

c) adres do korespondencji, 

d) nazwę skróconą płatnika składek, 

e) wskazanie rachunku płatniczego prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju 

instrumentu płatniczego; 

2) informację o rocznym dochodzie w przypadku ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 

2, albo przychodzie w przypadku ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2e; 

3) inne informacje niezbędne do dokonania zwrotu; 

4) podpis wnioskodawcy. 

2q.   Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2i, pod 

warunkiem braku zaległości na koncie płatnika składek z tytułu składek pobieranych 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub zaległości z tytułu nienależnie pobranych 

świadczeń z ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których został zobowiązany płatnik 

składek, oraz złożenia wniosku najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 2n. W 

przypadku wystąpienia zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z 

ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których został zobowiązany płatnik składek, kwota 

zwrotu podlega zaliczeniu na poczet tych zaległości. 

2r.  W przypadku zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2i, dokonane rozliczenie rocznej 

podstawy wymiaru i należnych składek uznaje się za ostateczne. 
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2s.   Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2i, po 

złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2m, nie później niż w terminie 3 miesięcy od 

upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok poprzedni. 

2t.   Zwrot kwoty następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby 

uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 

1814). 

2u.  Odmowa zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2i, następuje w drodze decyzji wydanej 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, udostępnionej w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, na profilu informacyjnym płatnika składek, utworzonym w 

systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

2v.   Od decyzji o odmowie, o której mowa w ust. 2u, przysługuje odwołanie do właściwego 

sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu 

ubezpieczeń społecznych. Przepisy art. 83 ust. 5-7 i art. 83a ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio. 

2w.   Środki na zwrot kwot, o których mowa w ust. 2i, potrąca się ze składek przekazywanych 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do Narodowego Funduszu Zdrowia. 

2x.   W przypadku stwierdzenia, że płatnik składek wprowadził Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych w błąd, jest on zobowiązany do zwrotu wypłaconej kwoty, o której mowa w 

ust. 2i, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o obowiązku opłacenia 

należności. Do zwrotu należności stosuje się odpowiednio przepisy art. 84 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące zwrotu 

nienależnych pobranych świadczeń. 

2y.   Korekta podstawy wymiaru składek i należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne 

wykazywanych w dokumentach rozliczeniowych za ubezpieczonych, o których mowa w 

art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego może być składana 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do końca drugiego miesiąca, licząc 
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od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za ten rok kalendarzowy. 

2z.   Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność 

pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

- Prawo przedsiębiorców, które stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stanowi kwota 

minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. 

2za. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób prowadzących 

działalność pozarolniczą wymienionych w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, innych niż wskazane w ust. 2, 2e i 2z, osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami, o 

których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, 

stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 

czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do 

dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 

2zb.   W przypadku gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych po upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 2y, stwierdzi, że należna składka na ubezpieczenie zdrowotne ustalona od 

rocznej podstawy wymiaru jest wyższa od sumy składek rozliczonych za poszczególne 

miesiące danego roku kalendarzowego, to powstałą różnicę przypisuje się do miesiąca 

grudnia lub ostatniego miesiąca podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym roku 

kalendarzowym albo miesiąca stycznia lub ostatniego miesiąca podlegania ubezpieczeniu 

zdrowotnemu w ramach roku składkowego, w przypadku osób, o których mowa w ust. 2. 

2zc.   W przypadku gdy ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2c, 2f i 2h, nie przekaże 

informacji o miesięcznym przychodzie lub dochodzie z działalności gospodarczej, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych ustala z urzędu za ten miesiąc podstawę wymiaru składki na 

ubezpieczenie zdrowotne w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 

1 stycznia danego roku, a w przypadku osób, o których mowa w ust. 2 - pierwszego dnia 

roku składkowego. Tak ustalona kwota składki może ulec zmianie w wyniku kontroli lub 

w przypadku przekazania danych odpowiednio przez Szefa Krajowej Administracji 
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Skarbowej lub właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Przepis ust. 2zb stosuje się 

odpowiednio. 

2zd.   Ilekroć w ust. 2 i 2b-2zc jest mowa o przychodach i kosztach ich uzyskania w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub 

ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to nie uwzględnia się w tych przychodach i 

kosztach ich uzyskania przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych w okresie 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. 

3. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5-13, stanowi 

kwota odpowiadająca uposażeniu tych osób. 

4. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 4, stanowi 

kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na 

podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. 

5. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których 

mowa w ust. 1, nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy 

wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się 

ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 

6. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych 

niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków 

ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. 

7. Podstawę wymiaru składek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Więziennej będących w służbie kandydackiej stanowi kwota odpowiadająca wysokości 

minimalnego wynagrodzenia. 

8. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla: 

1) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 14 i 15, jest kwota odpowiadająca wysokości 

uposażenia albo wynagrodzenia tych osób; 

1a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, jest kwota uzyskiwanej diety; 

2) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16, jest kwota emerytury, renty pomniejszona 

o kwotę spłaty nadpłaty świadczenia, z wyłączeniem dodatków, zasiłków, świadczeń 

pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do 

http://lex.senat.pl/#/document/16831915?unitId=art(19)ust(1)&cm=DOCUMENT
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bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego albo kwota uposażenia pobieranego w 

stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, kwota uposażenia pobieranego po 

zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężnego o takim samym charakterze; 

2a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16a, jest kwota rodzicielskiego świadczenia 

uzupełniającego; 

3) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17-20, jest kwota odpowiadająca wysokości 

specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych; 

4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22 i 23, jest kwota odpowiadająca wysokości 

pobieranego stypendium; 

5) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, jest kwota odpowiadająca wysokości 

pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, a w przypadku niepobierania 

przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium - kwota odpowiadająca wysokości zasiłku 

dla bezrobotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy; 

5a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, jest kwota odpowiadająca wysokości 

pobieranego stypendium; 

6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 25, jest kwota zasiłku przedemerytalnego lub 

świadczenia przedemerytalnego, a w przypadku niepobierania zasiłku 

przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego - kwota odpowiadająca 

wysokości świadczenia przedemerytalnego; 

6a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 37, jest kwota nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego; 

7) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, jest kwota odpowiadająca wysokości 

przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej; 

8) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, 29 i 30, jest maksymalna kwota zasiłku 

stałego z pomocy społecznej; 

9)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28, 31 i 3 lb, jest kwota odpowiadająca 

wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów 

o świadczeniach rodzinnych; 

9a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, jest kwota odpowiadająca wysokości 

renty socjalnej; 

http://lex.senat.pl/#/document/17091885?unitId=art(72)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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9b) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28a, jest kwota odpowiadająca wysokości 

świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych; 

9c) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28b, jest kwota odpowiadająca wysokości 

zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów; 

10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32 i 32a, jest kwota odpowiadająca 

wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów 

o świadczeniach rodzinnych; 

11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, jest kwota odpowiadająca kwocie 

faktycznie otrzymanych alimentów, nie wyższa jednak od wysokości specjalnego 

zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach 

rodzinnych; 

11a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, jest kwota odpowiadająca wysokości 

wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania; 

12) (uchylony); 

13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, jest kwota odpowiadająca wysokości 

pobieranego stypendium; 

14)  osoby, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 38, jest kwota podstawy wymiaru składki, o 

której mowa w art. 18 ust. 8b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

9. W przypadku przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury, renty lub zasiłków z 

ubezpieczenia społecznego albo świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny za 

okres, za który ubezpieczony pobierał świadczenie z innego właściwego organu 

emerytalnego lub rentowego, zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne 

świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy albo zasiłek przedemerytalny lub 

świadczenie przedemerytalne w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek 

dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 

zdrowotne odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia. 

10. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa w art. 

66 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 21, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami 

podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od 

http://lex.senat.pl/#/document/16831915?unitId=art(18)ust(8(b))&cm=DOCUMENT
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przychodów osób duchownych, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku 

opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. 

11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób i tryb ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 

rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, 

uwzględniając sposób ustalenia podstaw wymiaru składki w przypadku 

nieterminowego ustalenia dochodu będącego podstawą wymiaru składki; 

2) sposób dokonywania wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne przez rolników, 

uwzględniając konieczność identyfikacji rolnika dokonującego wpłat; 

3) sposób i tryb ustalania wysokości składki w przypadku zmian mających wpływ na 

podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, uwzględniając specyfikę działalności 

prowadzonej w zakresie działów specjalnych. 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1861) 

 

UWAGA: 

użyte w art. 1 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 4 w ust. 1 i 8, w art. 11 w ust. 

6, w art. 14 w ust. 8, w art. 16 w ust. 1 w pkt 1, w art. 18 w ust. 7, w art. 19 w ust. 3, w art. 28 

w ust. 3, w art. 33 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 45 w różnych 

przypadkach wyrazy [minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki] zastępuje się 

użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami <minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego> 

Art.  1. 

1. Ustawa określa zasady działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej 

"Centrum". 

2. Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), powołaną do realizacji 

zadań z zakresu polityki naukowej państwa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 

695, 875 i 1086). 

3. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa. 
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4. Centrum działa na podstawie ustawy oraz statutu. 

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, 

nadaje Centrum statut, w którym określa: 

1) szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Centrum, 

2) organizację Biura Centrum, 

3) wartość majątku, powyżej której rozporządzanie nim przez Dyrektora Centrum 

wymaga zgody Rady Centrum 

- mając na uwadze sprawne i efektywne zarządzanie środkami finansowymi na badania 

naukowe i prace rozwojowe. 

Art.  4. 

1. Dyrektor jest powoływany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i 

nauki, zwanego dalej "Ministrem". Kandydata na stanowisko Dyrektora wyłania się w 

drodze konkursu przeprowadzonego przez Ministra. 

2. Minister ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora: 

1) co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji Dyrektora; 

2) niezwłocznie - w przypadku odwołania albo śmierci Dyrektora. 

3. Dyrektor powołuje nie więcej niż dwóch zastępców Dyrektora spośród kandydatów 

wyłonionych w drodze konkursu przeprowadzonego przez Dyrektora. 

4. Dyrektor ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora: 

1) co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji zastępcy Dyrektora; 

2) niezwłocznie - w przypadku odwołania albo śmierci zastępcy Dyrektora. 

5. Informację o ogłoszonym konkursie Dyrektor przekazuje niezwłocznie Ministrowi. 

6. W przypadku niewyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko Dyrektora 

Minister przeprowadza nowy konkurs. 

7. W przypadku niewyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko zastępcy 

Dyrektora Dyrektor przeprowadza nowy konkurs. 

8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, regulaminy konkursów na stanowiska, o których mowa w ust. 1 i 3, 

sposób wyłaniania komisji konkursowej, sposób publikacji informacji o konkursie oraz 

dokumentowania spełniania wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji 

zawodowych kandydatów, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości i 

rzetelności procedury konkursowej. 
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Art.  11. 

1. Dyrektor przygotowuje: 

1) projekt rocznego planu finansowego Centrum; 

2) projekt rocznego planu działalności Centrum; 

3) okresowe i końcowe sprawozdania z realizacji strategicznych programów badań 

naukowych i prac rozwojowych; 

4) roczne sprawozdanie z działalności Centrum; 

5) roczne i kwartalne sprawozdania finansowe Centrum. 

2. W terminie do dnia 31 grudnia każdego roku Dyrektor przedstawia Ministrowi do 

zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowany przez Radę projekt rocznego planu działalności 

Centrum na rok następny. 

3. W terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku obrotowym Dyrektor przedstawia 

Ministrowi roczne sprawozdanie z działalności Centrum, obejmujące w szczególności 

informacje o stopniu realizacji poszczególnych zadań Centrum. Do sprawozdania dołącza 

się opinię Rady. 

4. W terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku obrotowym Dyrektor przedstawia 

Ministrowi do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe Centrum, obejmujące w 

szczególności informacje o stopniu wykorzystania środków przeznaczonych na 

finansowanie poszczególnych zadań Centrum, wraz z opinią Rady oraz sprawozdaniem z 

badania sporządzonym przez firmę audytorską, o której mowa w art. 50. 

5. W terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału Dyrektor 

przedstawia Ministrowi kwartalne sprawozdanie finansowe Centrum, obejmujące w 

szczególności informacje o stopniu wykorzystania środków przeznaczonych na 

finansowanie poszczególnych zadań Centrum. 

6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, niezbędne elementy rocznego sprawozdania z działalności Centrum, 

mając na uwadze zakres i skuteczność sprawowania przez Ministru nadzoru nad realizacją 

zadań Centrum. 

Art.  12. 

1. W skład Rady wchodzi: 

1) dziesięciu członków powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska 

naukowe, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, aktywnie 

prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe; 
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2) dziesięciu członków powołanych spośród aktywnych zawodowo kandydatów 

wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe; 

[3) jedenastu członków wskazanych przez ministrów właściwych do spraw: gospodarki, 

gospodarki morskiej, informatyzacji, klimatu, szkolnictwa wyższego i nauki, rolnictwa, 

środowiska, transportu, wewnętrznych, zdrowia oraz przez Ministra Obrony 

Narodowej, spośród osób będących pracownikami administracji rządowej, do których 

kompetencji należą sprawy nauki.] 

<3) dwunastu członków wskazanych przez ministrów właściwych do spraw: rozwoju 

regionalnego, gospodarki, gospodarki morskiej, informatyzacji, klimatu, 

szkolnictwa wyższego i nauki, rolnictwa, środowiska, transportu, wewnętrznych, 

zdrowia oraz przez Ministra Obrony Narodowej, spośród osób będących 

pracownikami administracji rządowej, do których kompetencji należą sprawy 

nauki.> 

2. Kandydatem na członka Rady może być osoba, która: 

1) korzysta z pełni praw publicznych; 

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 

3) posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności 

naukowej. 

3. W pracach Rady może uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciel Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez ministrów 

właściwych do spraw: 

1) budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, 

2) energii, 

3) finansów publicznych, 

4) gospodarki złożami kopalin, 

5) pracy, 

6) rodziny, 

[7) rozwoju regionalnego,] 

8) rybołówstwa, 

9) zabezpieczenia społecznego, 

10) żeglugi śródlądowej 
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- spośród osób będących pracownikami administracji rządowej, do których kompetencji 

należą sprawy nauki. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, uczestniczą w pracach Rady, jeżeli przedmiotem 

posiedzenia są sprawy wchodzące w zakres zadań wyznaczających je ministrów. 

 

Art.  14. 

1. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków. 

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

2 miesiące. 

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Ministra, 

Dyrektora lub co najmniej pięciu członków Rady, nie później niż w terminie 2 tygodni od 

dnia otrzymania wniosku. 

4. Rada wydaje opinie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy liczby członków Rady. 

5. Projekty opinii przygotowują komisje Rady właściwe do spraw: finansów, realizacji 

strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz realizacji innych 

programów, a w przypadku gdy jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia efektywności 

działania, także inne komisje, powołane przez Przewodniczącego spośród członków Rady. 

Komisje mogą zasięgać opinii ekspertów zewnętrznych. 

6. Szczegółowy tryb działania Rady, wyboru przewodniczącego oraz powoływania komisji, o 

których mowa w ust. 5, i komisji odwoławczej, o której mowa w art. 40 ust. 2, określa 

regulamin ustanowiony przez Radę. 

7. Zamiejscowi członkowie Rady otrzymują zwrot kosztów podróży na zasadach określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 Kodeksu pracy. 

8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz 

członków Rady, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań oraz znaczenie 

tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Centrum. 

 

Art.  16. 

1. W skład Komitetu Sterującego wchodzą: 
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1) po jednym przedstawicielu Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz 

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

2) po jednym przedstawicielu środowisk gospodarczych reprezentujących przemysł 

obronny, sektor energetyczny oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych, 

wskazanych przez Ministra Obrony Narodowej. 

2. Kandydatem na członka Komitetu Sterującego może być osoba, która spełnia kryteria 

określone w art. 12 ust. 2 oraz posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do 

dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne". 

3. Minister powołuje i odwołuje członków Komitetu Sterującego. 

3a. Minister odwołuje członka Komitetu Sterującego w przypadku: 

1) złożenia rezygnacji; 

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej 

choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy; 

3) niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków; 

4) zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 12 ust. 2 pkt 1 i 

2 lub utraty poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 2; 

5) złożenia wniosku o jego odwołanie przez właściwego ministra, o którym mowa w ust. 

1, albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

4. W pracach Komitetu Sterującego może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Kadencja Komitetu Sterującego trwa 4 lata. 

6. Do członków Komitetu Sterującego stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ust. 3, 6 i 7. 

7. W przypadku odwołania lub śmierci członka Komitetu Sterującego przed upływem 

kadencji, Minister niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę na okres do końca 

kadencji, z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 1. 

 

Art.  18. 

1. Pracami Komitetu Sterującego kieruje przewodniczący wybierany przez Komitet Sterujący 

spośród jego członków. 

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu Sterującego w miarę potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż raz na 2 miesiące. 
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3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu Sterującego z własnej inicjatywy, na 

wniosek Ministra, Dyrektora lub co najmniej połowy liczby członków Komitetu 

Sterującego, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku. 

4. Komitet Sterujący przyjmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Komitetu 

Sterującego. 

5. Szczegółowy tryb działania Komitetu Sterującego oraz wyboru przewodniczącego określa 

regulamin ustanowiony przez Komitet Sterujący. 

6. Zamiejscowi członkowie Komitetu Sterującego otrzymują zwrot kosztów podróży na 

zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 Kodeksu pracy. 

7. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z Ministrem 

Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego 

wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Komitetu Sterującego, mając na uwadze 

zakres wykonywanych przez nich zadań oraz znaczenie tych zadań dla efektywnego 

funkcjonowania Centrum. 

Art.  19. 

1. Obsługę administracyjną Centrum wykonuje Biuro Centrum, zwane dalej "Biurem". 

2. Sposób działania Biura określa regulamin ustanawiany przez Dyrektora. 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe kryteria wynagradzania pracowników Biura, mając na 

uwadze zakres zadań tych pracowników i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania. 

 

Art.  28. 

1. Centrum zarządza realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i 

bezpieczeństwa państwa oraz je finansuje lub współfinansuje. 

2. Badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa są 

realizowane w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, 

lub innych zadań Centrum. 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z Ministrem 

Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji przez Centrum 

zadań, o których mowa w ust. 1, a także kryteria i warunki udziału w konkursach na 

wykonanie poszczególnych projektów, uwzględniając konieczność zapewnienia 
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zgodności tych projektów z polityką naukową państwa oraz polityką obronności i 

bezpieczeństwa państwa. 

Art.  33. 

1. Za pośrednictwem Centrum może być udzielana pomoc publiczna w związku z realizacją 

zadań, o których mowa w art. 27, 29 i 30. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum, 

w tym: 

1) przeznaczenie pomocy, 

2) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, 

3) sposób kumulowania pomocy, 

4) maksymalne wielkości pomocy 

- z uwzględnieniem celów polityki naukowej państwa. 

 

Art.  45. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy tryb realizacji zadań Centrum, uwzględniając konieczność zapewnienia 

przejrzystości i bezstronności procedury oceny wniosków i wyboru projektów do 

finansowania. 

 

 

USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2180) 

Art. 26a. 

1. W przypadku wystąpienia do Prezesa Prokuratorii Generalnej o rozstrzygnięcie sporu, o 

którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz z 2021 r.poz. 11, 223 i 1551), Prezes Prokuratorii 

Generalnej powołuje Komisję Rozjemczą przy Sądzie Polubownym złożoną z pięciu 

członków. 

2. W skład Komisji Rozjemczej przy Sądzie Polubownym wchodzi przedstawiciel: 

1) Prezesa Rady Ministrów; 
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2) [ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego>; 

3) ministra nadzorującego jednostkę będącą w sporze z Krajowym Zasobem 

Nieruchomości; 

4) wojewody właściwego dla miejsca położenia spornej nieruchomości; 

5) Prezesa Prokuratorii Generalnej. 

3. Funkcję przewodniczącego Komisji Rozjemczej przy Sądzie Polubownym pełni 

przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, a w razie jego nieobecności przedstawiciel 

wojewody właściwego dla miejsca położenia spornej nieruchomości. Funkcję sekretarza 

Komisji Rozjemczej przy Sądzie Polubownym pełni przedstawiciel Prezesa Prokuratorii 

Generalnej. 

4. Komisja Rozjemcza przy Sądzie Polubownym rozstrzyga sprawę przekazania 

nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości lub wyłączenia nieruchomości z 

Krajowego Zasobu Nieruchomości zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w 

obecności co najmniej czterech członków, w tym przewodniczącego. W razie równej 

liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Komisja może przeprowadzać 

głosowanie w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na 

odległość. Szczegółową organizację i tryb pracy Komisji Rozjemczej przy Sądzie 

Polubownym określa jej regulamin nadany przez Prezesa Prokuratorii Generalnej. 

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uiszczania oraz 

wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przez Komisję Rozjemczą przy 

Sądzie Polubownym, mając na względzie koszty postępowaniaoraz zapewnienie 

obiektywnego i sprawnego rozstrzygnięcia sprawy. 

 

 

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

2021 r. poz. 1933) 

Art.  9. 

1. Wykonywanie praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej 

odbywa się na zasadach prawidłowej gospodarki, w celu osiągnięcia trwałego wzrostu 

wartości tych akcji, z uwzględnieniem polityki gospodarczej państwa. 
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2. W spółce realizującej misję publiczną wykonywanie praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa lub państwowej osoby prawnej odbywa się na zasadach prawidłowej gospodarki, 

w szczególności w celu efektywnej realizacji misji publicznej realizowanej przez tę 

spółkę. 

<3. Przepisy działu IV w tytule I ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych dotyczące spółki dominującej stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy 

będącego państwową osobą prawną. 

4. Przepisów działu IV w tytule I ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych dotyczących spółki dominującej nie stosuje się do Skarbu Państwa.> 

 

[Art.  10. 

Do akcji należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 199, art. 300
44

 i art. 

359, w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego, a także art. 300
45

 oraz art. 418 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.] 

 

<Art. 10. 

Do akcji należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 21
11

, art. 199, art. 

300
44

, art. 300
45

 i art. 359, w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego oraz art. 

418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.> 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1961) 

 

UWAGA: 

użyte w art. 4 w ust. 6, w art. 7 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 7a w ust. 1, w 

art. 17, w art. 18 w ust. 8, w art. 19 w ust. 9, w art. 31 w ust. 3, w ust. 4 we wprowadzeniu do 

wyliczenia i w ust. 5, w art. 32 w ust. 4, 5, w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 7, 

8 i 10, w art. 33 w ust. 1 w pkt 6, w art. 35 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 36 w ust. 

1, 3 i 5, w art. 37 w ust. 2, 4, 8, 10, 12 i 16, w art. 38 w ust. 1 w pkt 6, 10, 11 i 17 i w ust. 3–5, 

w art. 39 w ust. 2 w zdaniu drugim, w art. 40 w ust. 1, w art. 44 w ust. 2–5, w art. 45 w ust. 2 

we wprowadzeniu do wyliczenia, dwukrotnie w art. 48 w ust. 6, w art. 51 w ust. 5 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 51a w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 

http://lex.senat.pl/#/document/16886516?unitId=art(199)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16886516?unitId=art(300(44))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16886516?unitId=art(359)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16886516?unitId=art(359)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16886516?unitId=art(300(45))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16886516?unitId=art(418)&cm=DOCUMENT
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w zdaniu drugim, w art. 53 w ust. 2, w art. 54 w ust. 8 i w ust. 9 we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w art. 61 w ust. 8, w art. 65 w ust. 1 oraz w art. 107 w ust. 2 w różnych 

przypadkach wyrazy [minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] zastępuje się użytymi w 

odpowiednich przypadkach wyrazami <minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego> 

Art.  4. 

1. KZN jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535). 

2. Siedzibą KZN jest miasto stołeczne Warszawa. 

3. KZN działa na podstawie ustawy i statutu. 

4. Skarb Państwa powierza KZN wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych 

na jego rzecz w stosunku do nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, oraz 

nieruchomości nabytych na rzecz Skarbu Państwa, o których mowa w art. 2 ust. 2. 

4a. Prawa z udziałów lub akcji należących do Skarbu Państwa nabytych w zamian za 

nieruchomości wniesione aportem do spółki celowej, o której mowa w art. 7 ust. 1, 

społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego 

wykonuje KZN, chyba że Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw 

aktywów państwowych, powierzy ich wykonywanie organom administracji rządowej, 

państwowym jednostkom budżetowym, o których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub agencjom 

wykonawczym, o których mowa w art. 18 tej ustawy. 

5. KZN, obejmując we władanie powierzone składniki mienia Skarbu Państwa, wykonuje we 

własnym imieniu prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do osób trzecich, jak 

również we własnym imieniu wykonuje związane z tymi składnikami obowiązki 

publicznoprawne. 

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

oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych nadaje KZN, w drodze rozporządzenia, statut, mając na względzie potrzebę 

zapewnienia sprawnego działania KZN, właściwego wykorzystania środków publicznych 

zgromadzonych i gospodarowanych przez KZN w celu realizacji jego zadań ustawowych 

oraz zgodności działalności KZN z przepisami o finansach publicznych. 
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Art.  7. 

1. KZN, za zgodą ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w celu realizacji zadań, o których 

mowa w art. 5 ust. 1, może tworzyć spółki celowe lub przystępować do spółek celowych 

utworzonych: 

1) ze Skarbem Państwa w formie jednoosobowej spółki kapitałowej, 

2) z państwową osobą prawną, 

3) z jednostką samorządu terytorialnego, 

4) (uchylony), 

5) ze spółkami z większościowym udziałem państwowych osób prawnych, 

6) z funduszem inwestycyjnym, którego portfelem inwestycyjnym zarządza podmiot, o 

którym mowa w pkt 2 lub 5; 

- wnosząc nieruchomość wchodzącą w skład Zasobu jako aport. 

2. Do czasu zrealizowania celu spółki celowej wyłącznymi udziałowcami, akcjonariuszami 

lub wspólnikami mogą być wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 1. 

3. (uchylony). 

4. Do lokali mieszkalnych na wynajem utworzonych przez spółkę celową przy udziale 

finansowego wsparcia na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym 

wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, 

schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223), w zakresie kryteriów przeznaczania i zasad 

gospodarowania lokalami mieszkalnymi, stosuje się przepisy tej ustawy obowiązujące dla 

danego typu przedsięwzięcia, na które udzielane jest finansowe wsparcie. 

5. W stosunku do lokali mieszkalnych na wynajem wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy utworzonych przez spółkę celową przy udziale finansowego wsparcia, o 

którym mowa w ust. 4, uprawnienia wynajmującego określone w ustawie z dnia 21 

czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 oraz z 2021 r. poz. 11 i 1243) przysługują 

gminie. 

Art.  7a. 

1. KZN, za zgodą ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, może tworzyć społeczne 

inicjatywy mieszkaniowe, w formach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 
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dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177, 1243 i 1535), 

albo przystępować do społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub towarzystw 

budownictwa społecznego działających w tych formach. 

2. Koszty związane z wynagrodzeniem reprezentującego KZN członka Rady Nadzorczej 

społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego ponosi 

KZN. 

Art.  17. 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór wykazu nieruchomości 

przekazywanego KZN przez właściwe organy oraz spółki Skarbu Państwa, sposób jego 

prowadzenia oraz przekazywania, kierując się potrzebą zagwarantowania poprawności i 

kompletności zawartych w wykazie informacji oraz zapewnienia sporządzania i 

przekazywania wykazów w sposób jednolity na obszarze całego kraju. 

 

Art.  18. 

1. Starostowie przekazują wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 10, sporządzone 

według stanu na dzień 31 grudnia danego roku, wojewodom w terminie do dnia 31 

stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy wykaz, wraz ze stanowiskami, o 

których mowa w art. 11. 

2. Wojewoda dokonuje sprawdzenia wykazów nieruchomości pod względem ich zgodności z 

wymaganiami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 

oraz kompletności danych, w tym dołączenia stanowisk, o których mowa w art. 11, w 

terminie 60 dni od dnia ich otrzymania. 

3. W przypadku stwierdzenia zgodności i kompletności wykazu nieruchomości wojewoda 

informuje starostę o możliwości przekazania wykazu do KZN. 

4. W przypadku nieprzekazania wykazu w terminie albo stwierdzenia niezgodności lub 

niekompletności wykazu wojewoda wzywa starostę do przekazania wykazu albo 

usunięcia niezgodności lub uzupełnienia wykazu w terminie 21 dni od dnia doręczenia 

wezwania, wskazując zakres niezgodności lub niekompletności. 

5. W przypadku gdy starosta nie przekaże lub nie uzupełni wykazu w terminie, o którym 

mowa w ust. 4, wojewoda może wymierzyć, w drodze decyzji, karę w wysokości 500 zł 

za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. 
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6. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 5. 

7. W przypadku nieuiszczenia kary podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

8. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 5, przysługuje do ministra właściwego do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa. 

Art.  19. 

1. Prezes KZN dokonuje sprawdzenia wykazów nieruchomości pod względem ich zgodności 

z wymaganiami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 

oraz kompletności danych, w tym dołączenia stanowisk, o których mowa w art. 11, w 

terminie 60 dni od dnia ich otrzymania. 

2. W przypadku nieprzekazania wykazu w terminie albo stwierdzenia niezgodności lub 

niekompletności wykazu Prezes KZN wzywa właściwy organ lub spółkę Skarbu Państwa 

do przekazania wykazu albo usunięcia niezgodności lub uzupełnienia wykazu w terminie 

21 dni od dnia doręczenia wezwania, wskazując zakres niezgodności lub niekompletności. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. W przypadku gdy właściwy organ lub spółka Skarbu Państwa nie przekaże lub nie uzupełni 

wykazu w terminie, o którym mowa w ust. 2, Prezes KZN może wymierzyć, w drodze 

decyzji, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód 

budżetu państwa. 

6. (uchylony). 

7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 5. 

8. W przypadku nieuiszczenia kary podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

9. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 5, przysługuje do ministra właściwego do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa. 

Art.  31. 

1. Organami KZN są Rada Nadzorcza KZN, zwana dalej "Radą Nadzorczą", oraz Prezes 

KZN. 

2. Obsługę Rady Nadzorczej i Prezesa KZN zapewnia Biuro KZN, zwane dalej "Biurem". 
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3. Nadzór nad działalnością KZN sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

4. W ramach nadzoru nad działalnością KZN minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa jest uprawniony w 

szczególności do żądania: 

1) udostępnienia przez KZN dokumentów związanych z działalnością KZN, w tym 

gospodarowaniem Zasobem, lub ich kopii; 

2) przekazania wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących działalności Prezesa KZN i 

Rady Nadzorczej oraz pracowników Biura. 

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

oraz mieszkalnictwa, przedstawiając żądanie, o którym mowa w ust. 4, wskazuje termin 

jego wykonania, nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania żądania. 

6. (uchylony). 

Art.  32. 

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków. 

2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi: 

[1) przedstawicieli ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;] 

<1a) 3 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;> 

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi; 

4) przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej [;] <.> 

[5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki.] 

3. Do kandydatów na członków Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

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

oraz mieszkalnictwa powołuje członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 pkt 

2-4, na wniosek odpowiednio ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i Ministra Obrony Narodowej. 

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

oraz mieszkalnictwa odwołuje członka Rady Nadzorczej na wniosek: 
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1) tego członka; 

2) reprezentowanego ministra; 

3) przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaopiniowany przez reprezentowanego ministra; 

4) z własnej inicjatywy. 

7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa spośród członków 

Rady Nadzorczej będących jego przedstawicielami. 

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

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia 

członków Rady Nadzorczej za udział w jej pracach, mając na względzie zapewnienie 

proporcjonalności wysokości tego wynagrodzenia do zakresu i charakteru powierzonych 

obowiązków oraz efektywność prac Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów o 

wynagrodzeniu członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

9. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się 

posiedzenie, i biorącym udział w posiedzeniu przysługuje prawo do zwrotu kosztów 

podróży i noclegów na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

77
5
 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz 

z 2021 r. poz. 1162). 

10. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na zasadach określonych 

przepisami art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), z tym że wysokość 

wynagrodzenia ustala minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w wysokości nie wyższej niż 1/3 

przewidzianej w ustawie. 

Art.  33. 

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy: 

1) zatwierdzenie przedstawionej przez Prezesa KZN wieloletniej strategii działania KZN; 

2) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego KZN oraz kwartalnych sprawozdań 

z realizacji planu finansowego KZN i rocznego sprawozdania finansowego KZN; 

3) zatwierdzanie przedstawionego przez Prezesa KZN programu gospodarowania 

nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu oraz dokonywanie zmian w tym 

programie; 

4) zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań z wykonanych czynności kontrolnych; 
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5) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej wartość 

nie przekracza 4 000 000 zł; 

5a) wyrażanie zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa w art. 

52, gdy jej wartość nie przekracza 2 000 000 zł; 

6) opiniowanie wniosków Prezesa KZN kierowanych do ministra właściwego do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w 

sprawach, o których mowa w art. 35; 

7) zatwierdzanie wniosków Prezesa KZN w sprawach: 

a) zaciągania kredytów i pożyczek, gdy ich wartość nie przekracza 4 000 000 zł, 

b) dokonania czynności prawnej, której przedmiotem jest nieruchomość wchodząca w 

skład Zasobu, innej niż zbycie, 

c) ustanawiania hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN na 

nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość nieruchomości nie 

przekracza 4 000 000 zł; 

8) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa KZN i pracowników Biura; 

8a) reprezentowanie KZN w umowach z zakresu prawa pracy zawieranych z Prezesem 

KZN oraz dokonywanie innych czynności prawnych wynikających z zatrudnienia 

Prezesa KZN; 

8b) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czynności, o których mowa w pkt 8a; 

9) sprawowanie nadzoru nad działalnością KZN; 

10) udzielanie Prezesowi KZN wytycznych dotyczących działalności KZN, w tym 

gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu; 

11) uczestnictwo w procedurze wyboru Prezesa KZN na zasadach określonych w ustawie; 

12) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania 

finansowego KZN. 

2. Program gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3, oraz jego zmiany zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej 

KZN. 

Art.  35. 

Pisemnej zgody ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa wymaga: 

1) zaciąganie kredytów i pożyczek przez KZN, gdy ich wartość przekracza 4 000 000 zł; 
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2) zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej wartość przekracza 4 000 000 

zł; 

3) nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa w art. 52, w przypadku gdy 

wartość tej nieruchomości przekracza 2 000 000 zł; 

4) ustanawianie hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN, na 

nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość nieruchomości przekracza 

4 000 000 zł; 

5) nabywanie nieruchomości przez KZN na rzecz Skarbu Państwa; 

6) nabywanie nieruchomości na własność KZN z przeznaczeniem na siedzibę KZN; 

7) tworzenie przez KZN spółek celowych, w tym spółek tworzonych na podstawie ustawy z 

dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711 i 

2275 oraz z 2021 r. poz. 868); 

8) wnoszenie nieruchomości jako aportu do spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1; 

9) tworzenie przez KZN społecznych inicjatyw mieszkaniowych; 

10) obejmowanie przez KZN udziałów w społecznych inicjatywach mieszkaniowych lub 

towarzystwach budownictwa społecznego. 

 

Art.  36. 

1. Prezesa KZN powołuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa spośród osób wyłonionych w 

drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. 

2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie 

powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

3. Prezesa KZN odwołuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

4. (uchylony). 

5. W przypadku odwołania Prezesa KZN albo rezygnacji Prezesa KZN z pełnienia funkcji 

minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa powierza kierowanie KZN jednemu z zastępców 

Prezesa KZN. 

Art.  37. 

1. Stanowisko Prezesa KZN może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 
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2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) posiada kompetencje kierownicze; 

6) posiada co najmniej 6-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług 

na podstawie innej umowy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym; 

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości KZN. 

2. Informację o naborze na stanowisko Prezesa KZN ogłasza się przez umieszczenie 

ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie KZN oraz Biuletynie 

Informacji Publicznej KZN i Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera: 

1) nazwę i adres KZN; 

2) określenie stanowiska, na które jest prowadzony nabór; 

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5) wskazanie wymaganych dokumentów; 

6) termin i miejsce składania dokumentów; 

7) informację o sposobach oceny kandydatów. 

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

5. Nabór na stanowisko Prezesa KZN przeprowadza Rada Nadzorcza. W toku naboru ocenia 

się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na 

stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 

6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5, może być dokonana 

na zlecenie Rady Nadzorczej przez osobę niebędącą członkiem Rady Nadzorczej, która 

posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 
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7. Członek Rady Nadzorczej oraz osoba, o której mowa w ust. 6, mają obowiązek zachowania 

w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

8. W toku naboru Rada Nadzorcza wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w celu dokonania wyboru jednego kandydata. 

9. Z przeprowadzonego naboru Rada Nadzorcza sporządza protokół zawierający: 

1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

2) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w informacji o naborze; 

3) informację o sposobach oceny kandydatów; 

4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata. 

10. Informację o wyniku naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w 

miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie KZN oraz Biuletynie Informacji Publicznej 

KZN i Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa. 

11. Informacja, o której mowa w ust. 10, zawiera: 

1) nazwę i adres KZN; 

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3) imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509) albo informację o niewyłonieniu 

kandydata. 

12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa ogłoszenia o naborze oraz informacji o wyniku naboru jest bezpłatne. 

13. Do Prezesa KZN stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) dotyczące pracowników agencji państwowych 

zajmujących stanowiska prezesa, wiceprezesa, dyrektora zespołu, dyrektora oddziału 

terenowego i jego zastępcy lub stanowiska równorzędne. 
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14. Funkcji Prezesa KZN nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej albo 

samorządowej, a także z mandatem posła, senatora albo radnego jednostki samorządu 

terytorialnego. 

15. Wynagrodzenie dla Prezesa KZN i zastępców Prezesa KZN przysługuje na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

16. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia 

przysługującego Prezesowi KZN i zastępcom Prezesa KZN, mając na względzie pełnioną 

funkcję i zakres obowiązków Prezesa KZN i jego zastępców. 

 

Art.  38. 

1. Do zadań Prezesa KZN należy: 

1) podejmowanie czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi 

w skład Zasobu; 

2) nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa; 

3) podejmowanie czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność KZN; 

4) opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej programu 

gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu; 

5) opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej projektów 

wieloletnich strategii działania KZN; 

6) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do zaopiniowania 

dokumentów celem ich zatwierdzenia; 

7) opracowywanie i przedstawianie do zaopiniowania Radzie Nadzorczej projektów 

rocznych planów finansowych KZN i rocznego sprawozdania finansowego KZN; 

8) opracowywanie i przedstawianie do zaopiniowania Radzie Nadzorczej kwartalnych 

sprawozdań z realizacji planu finansowego KZN; 

8a) składanie Radzie Nadzorczej wniosków o: 

a) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej wartość 

nie przekracza 4 000 000 zł, 
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b) wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa w art. 52, 

gdy jej wartość nie przekracza 2 000 000 zł; 

9) składanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia wniosków w sprawach: 

a) zaciągania kredytów i pożyczek, gdy ich wartość nie przekracza 4 000 000 zł, 

b) dokonania czynności prawnej, której przedmiotem jest nieruchomość wchodząca w 

skład Zasobu, innej niż zbycie, 

c) ustanawiania hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN na 

nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość nieruchomości nie 

przekracza 4 000 000 zł; 

10) składanie Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wniosków o dokonanie czynności, o 

których mowa w art. 35, kierowanych do ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa; 

11) gospodarowanie środkami KZN, w tym środkami z działalności w zakresie 

gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, z zastrzeżeniem 

uprawnień Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa; 

12) kontrolowanie wykorzystania nieruchomości, które zostały sprzedane lub oddane w 

użytkowanie wieczyste; 

13) podejmowanie czynności w zakresie opracowywania analiz i ocen efektywności 

funkcjonowania KZN; 

14) podejmowanie czynności w zakresie prowadzenia, we współpracy z instytutami 

naukowymi nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, działań 

analitycznych i popularyzujących innowacyjne rozwiązania w zakresie 

mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji, w tym również na zlecenie 

[ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego>; 

15) kierowanie wniosków w sprawach dotyczących rozstrzygnięć, o których mowa w art. 

13 ust. 1 i w art. 27 ust. 2; 
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16) przedstawianie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia kwartalnych sprawozdań z 

wykonanych czynności kontrolnych nie później niż po upływie 45 dni po kwartale, 

którego dotyczy sprawozdanie; 

17) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa kwartalnych sprawozdań z 

wykonanych czynności kontrolnych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, nie 

później niż po upływie 60 dni po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie; 

18) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej KZN informacji o nabyciu i zbyciu 

nieruchomości wchodzących w skład Zasobu; 

19) określanie i przedstawienie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej warunków 

zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. 

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz umieszczania na 

nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy. 

2. Prezes KZN udostępnia Radzie Nadzorczej, na jej żądanie, dokumenty i materiały 

dotyczące jego działalności oraz działalności KZN, w tym gospodarowania 

nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, przedstawiane są ministrowi właściwemu 

do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa do zaopiniowania w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Radę 

Nadzorczą. 

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

oraz mieszkalnictwa przedstawia opinię w ciągu 21 dni od dnia otrzymania dokumentów, 

o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. 

5. W przypadku negatywnej opinii ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa Prezes KZN ponownie 

opracowuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się. 

 

Art.  39. 

1. Prezes KZN reprezentuje KZN na zewnątrz. 

2. Prezes KZN działa przy pomocy zastępców Prezesa KZN w liczbie nie większej niż 

dwóch. Zastępców Prezesa KZN powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 
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3. Powołanie, o którym mowa w ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie 

powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

 

Art.  40. 

1. Czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych KZN, w tym praw i 

obowiązków majątkowych wynikających z gospodarowania nieruchomościami 

wchodzącymi w skład Zasobu, dokonuje Prezes KZN, albo pełnomocnik upoważniony 

przez Prezesa KZN, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Nadzorczej oraz ministra 

właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa. 

2. Czynności prawne dotyczące nieruchomości wchodzących w skład Zasobu dokonane 

niezgodnie z przepisami ustawy są nieważne z mocy ustawy. 

 

Art.  44. 

1. Prezes KZN opracowuje projekt rocznego planu finansowego KZN i przekazuje go do 

zaopiniowania Radzie Nadzorczej. 

1a. Rada Nadzorcza opiniuje projekt planu finansowego KZN w terminie 14 dni od dnia jego 

otrzymania. Opinia Rady Nadzorczej jest: 

1) pozytywna bez zastrzeżeń; 

2) pozytywna z zastrzeżeniami; 

3) negatywna. 

1b. W przypadku wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii pozytywnej z zastrzeżeniami albo 

opinii negatywnej, Prezes KZN przekazuje, po dokonaniu korekty planu finansowego 

KZN, projekt do ponownego zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza 

ponownie opiniuje projekt planu finansowego w terminie 14 dni. 

2. Prezes KZN, po uzyskaniu opinii, o której mowa w ust. 1a pkt 1, w trybie określonym dla 

prac nad projektem ustawy budżetowej, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do 

zatwierdzenia projekt rocznego planu finansowego KZN, z uwzględnieniem terminów 

określanych przez ministra właściwego do spraw budżetu dla przedłożenia materiałów do 

projektu ustawy budżetowej. 

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

oraz mieszkalnictwa zatwierdza projekt rocznego planu finansowego KZN i przekazuje go 
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ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie i terminach określonych 

w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. 

4. Zmian rocznego planu finansowego KZN dokonuje się w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 

zatwierdza zmiany rocznego planu finansowego KZN. 

5. Prezes przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie wynikającym z 

harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej, informacje o prognozowanych 

przychodach i kosztach oraz dochodach i wydatkach zawierające dane dotyczące 

przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz prognozy na kolejne 4 lata. 

6. Założenia makroekonomiczne uwzględniane przy sporządzaniu informacji, o których 

mowa w ust. 5, przyjmuje się zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa, o których 

mowa w art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

7. W informacji, o której mowa w ust. 5, w zakresie prognozowanych kosztów, wskazuje się 

w szczególności koszty działalności KZN, w tym: 

1) związane z przeznaczaniem środków na: 

a) podnoszenie walorów gospodarczych nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, 

w tym podejmowanie działań, których wynikiem będzie przygotowanie 

nieruchomości do zabudowy, w szczególności przez podział nieruchomości lub 

scalenie i podział nieruchomości adekwatne do jej przyszłej funkcji, lub realizację 

uzbrojenia technicznego, 

b) realizację uzbrojenia technicznego nieruchomości przekazanych do Zasobu lub 

nabytych przez KZN na rzecz Skarbu Państwa, 

c) finansowanie lub współfinansowanie realizacji uzbrojenia technicznego służącego 

nieruchomościom wykorzystywanym pod budownictwo socjalne lub społeczne 

budownictwo czynszowe, 

d) prowadzenie działań analitycznych, w tym sporządzanie lub zlecanie opracowań, 

analiz, raportów i ekspertyz, 

e) działalność popularyzatorską w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących 

mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji, 

f) funkcjonowanie organów KZN i Biura KZN, w tym wynagrodzenia; 
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2) amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

 

Art.  45. 

1. Roczne sprawozdanie finansowe KZN opracowane przez Prezesa KZN podlega badaniu 

przez firmę audytorską, zgodnie z wymogami przeprowadzania badań określonymi w 

ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) i ustawie 

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 oraz z 2021 r. poz. 1598). 

2. Prezes KZN przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do zatwierdzenia: 

1) kwartalne sprawozdania z realizacji planu finansowego KZN opracowane przez 

Prezesa KZN wraz z opinią Rady Nadzorczej - w terminie do końca miesiąca 

następującego po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie; 

2) roczne sprawozdanie finansowe KZN opracowane przez Prezesa KZN wraz ze 

sprawozdaniem z badania sporządzonym przez firmę audytorską i opinią Rady 

Nadzorczej - w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego 

dotyczy sprawozdanie. 

3. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN zawiera co najmniej 

informacje o: 

1) krótkoterminowych aktywach finansowych, środkach pieniężnych i innych aktywach 

pieniężnych; 

2) rozliczeniach międzyokresowych; 

3) stanie funduszy, o których mowa w art. 48 ust. 1; 

4) stanie zobowiązań i należności KZN z uwzględnieniem odpowiednio tytułów 

zobowiązań wymagalnych oraz tytułów należności wymagalnych. 

4. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN sporządza się w układzie 

informacji określonych w planie finansowym. 

5. W kwartalnym sprawozdaniu z realizacji planu finansowego KZN dane wykazuje się za 

kwartał oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego 

sprawozdanie dotyczy. 

6. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN, według stanu na koniec IV 

kwartału, zawiera omówienie wykonania planu finansowego KZN, a w przypadku 
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powstania rozbieżności między planem a jego faktycznym wykonaniem - informację o 

tych rozbieżnościach i przyczynach ich powstania. 

7. Do kwartalnego sprawozdania z realizacji planu finansowego KZN dołącza się część 

opisową wykonania planowanych przychodów i kosztów. 

8. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN, sporządza się z 

uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji księgowej. 

9. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN sporządza się w sposób 

rzetelny i prawidłowy pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

10. Projekt planu finansowego KZN oraz kwartalne sprawozdanie z realizacji planu 

finansowego KZN sporządza się i przekazuje w postaci papierowej i w formie dokumentu 

elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego. 

 

Art.  48. 

1. KZN tworzy następujące fundusze: 

1) fundusz statutowy; 

2) fundusz zasobowy; 

3) fundusz rezerwowy; 

4) Fundusz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN. 

2. Fundusz statutowy odzwierciedla wartość netto środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz innych składników aktywów, stanowiących wyposażenie 

KZN na dzień rozpoczęcia przez niego działalności. 

3. Fundusz zasobowy odzwierciedla wartość nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 1 

pkt 2, powierzonych KZN przez Skarb Państwa i przekazanych w trybie określonym w 

ustawie, oraz nieruchomości nabytych przez KZN na rzecz Skarbu Państwa, a także 

innych aktywów z działalności w zakresie gospodarowania Zasobem. 

4. Fundusz zasobowy ulega: 

1) zwiększeniu o: 

a) skutki aktualizacji wartości aktywów znajdujących odzwierciedlenie w funduszu 

zasobowym, 

b) wartość inwestycji i zakupów środków trwałych sfinansowanych z dotacji z 

budżetu państwa, 
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c) wartość rozwiązanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składników mienia, 

w stosunku do którego KZN wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe na 

rzecz Skarbu Państwa, w przypadku ustania przyczyny, dla której ich dokonano; 

2) zmniejszeniu o: 

a) wartość mienia, w stosunku do którego KZN wykonuje prawo własności i inne 

prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa, sprzedanego, zlikwidowanego albo 

przekazanego, w tym nieodpłatnie, przez KZN, 

b) skutki aktualizacji wartości aktywów znajdujących odzwierciedlenie w funduszu 

zasobowym, 

c) umorzenia składników majątkowych zaliczonych do aktywów trwałych, w stosunku 

do których KZN wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz 

Skarbu Państwa, 

d) wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składników mienia, w stosunku do 

którego KZN wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu 

Państwa. 

5. Fundusz rezerwowy: 

1) zwiększa się o wartość zysku netto KZN; 

2) zmniejsza się o wartość straty netto KZN. 

5a. Fundusz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN gromadzi środki KZN stanowiące: 

1) 60% dochodów ze zbycia nieruchomości; 

2) 20% przychodów KZN, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4 i 8. 

6. Decyzję w sprawie podziału wyniku finansowego KZN za rok obrotowy, po zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, podejmuje, po 

przedstawieniu propozycji przez Prezesa KZN, minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

 

Art.  51. 

1. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być przedmiotem: 

1) sprzedaży; 

2) oddania w użytkowanie wieczyste; 
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3) nieodpłatnego przekazania jednostce samorządu terytorialnego, związkowi tych 

jednostek lub spółce celowej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu 

terytorialnego; 

4) aportu do spółki celowej; 

5) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

6) zamiany nieruchomości. 

2. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być obciążane ograniczonymi prawami 

rzeczowymi lub oddawane w najem lub dzierżawę. 

3. Udzielanie wsparcia finansowego ze środków KZN jest możliwe, o ile przyczynia się to do 

istotnego na danym obszarze zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli, 

zwiększenia liczby mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub 

realizowanych w ramach budownictwa czynszowego i jest zgodne z zasadami 

prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności. 

4. (uchylony). 

5. W przypadku wystąpienia o wyrażenie zgody ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, o której mowa w 

art. 35 pkt 9 i 10, art. 51a ust. 3, art. 53 ust. 2 oraz art. 65 ust. 1, we wniosku o wyrażenie 

zgody wskazuje się: 

1) przedmiot czynności prawnej z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych 

identyfikujących składniki aktywów trwałych; 

2) wartość nieruchomości; 

3) sposób dokonania czynności prawnej; 

4) uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej; 

5) uzasadnienie powiązania celu publicznego z budownictwem mieszkaniowym - w 

przypadku zgody, o której mowa w art. 51a ust. 3. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające: 

a) tytuł prawny do nieruchomości, 

b) wartość nieruchomości; 

2) projekt umowy, na podstawie której ma być dokonana czynność prawna; 

3) inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku. 
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Art.  51a. 

1. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być sprzedawane lub oddawane w 

użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. 

2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: 

1) jest zbywana lub nieodpłatnie przekazywana na rzecz jednostki samorządu 

terytorialnego lub związku tych jednostek; 

2) jest nieodpłatnie przekazywana spółce celowej z wyłącznym udziałem jednostki 

samorządu terytorialnego; 

3) jest przedmiotem umowy zamiany; 

4) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego; 

5) ma być przedmiotem aportu do spółki lub wkładu własnego do spółki, o której mowa w 

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

6) jest sprzedawana partnerowi prywatnemu, a wybór partnera prywatnego nastąpił w 

trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

partnerstwie publiczno-prywatnym. 

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

oraz mieszkalnictwa może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze 

przetargu nieruchomości przeznaczonych: 

1) pod budownictwo mieszkaniowe; 

2) na realizację uzbrojenia technicznego; 

3) na cele publiczne związane z budownictwem mieszkaniowym. 

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

nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyrazić zgodę 

na odstąpienie od obowiązku zawarcia tych umów w drodze przetargu. 

5. Podstawę zawarcia umowy w drodze bezprzetargowej stanowi protokół z 

przeprowadzonych negocjacji lub rokowań w sprawie zbycia podpisany przez Prezesa 

KZN lub upoważnioną przez niego osobę. 

 

Art.  53. 

1. Realizując zadania, o których mowa w art. 5, Prezes KZN ogłasza w Biuletynie Informacji 

Publicznej KZN przetarg na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie 
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wieczyste nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, w celu realizacji inwestycji 

mieszkaniowych. 

2. W przypadku przetargu na sprzedaż nieruchomości, której wartość przekracza 4 000 000 zł, 

minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyraża zgodę, o której mowa w art. 35 pkt 2, przed 

ogłoszeniem o przetargu. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. (uchylony). 

14. (uchylony). 

15. (uchylony). 

16. (uchylony). 

17. (uchylony). 

18. (uchylony). 

Art.  54. 

1. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w art. 53, zawiera: 

1) informację o rodzaju przetargu; 

2) czas, miejsce i warunki przetargu; 

3) oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz numeru księgi 

wieczystej; 

4) powierzchnię nieruchomości; 

5) opis nieruchomości; 

6) przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania; 
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7) powierzchnię użytkową mieszkań, które mają być zrealizowane na nieruchomości, 

wyrażoną w m
2
, w tym powierzchnię użytkową mieszkań na wynajem, która nie może 

być mniejsza niż 50% ogólnej powierzchni mieszkań w danej inwestycji; 

8) cenę nieruchomości lub stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania 

wieczystego; 

9) informację o tym, czy inwestycja mieszkaniowa będzie realizowana na podstawie 

projektu budowlanego opracowanego przez KZN, oraz o miejscu, w którym można 

zapoznać się z tym projektem; 

10) wysokość wadium; 

11) terminy poprzednich przetargów w razie ogłaszania kolejnego przetargu. 

2. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w art. 53, może również zawierać kryteria oceny 

ofert, którymi w szczególności mogą być: 

1) oferowana cena; 

2) termin zakończenia inwestycji mieszkaniowej lub terminy zakończenia jej etapów; 

3) sposób kształtowania czynszu najmu; 

4) przedstawienie koncepcji architektoniczno-budowlanej; 

5) powierzchnia użytkowa mieszkań, które mają być zrealizowane na nieruchomości, 

wyrażona w m
2
; 

6) powierzchnia użytkowa mieszkań na wynajem, w tym związana z umową najmu 

instytucjonalnego z dojściem do własności, wyrażona w m
2
 lub jako udział w 

całkowitej powierzchni użytkowej mieszkań, które mają być zrealizowane na 

nieruchomości; 

7) zgodność planowanej inwestycji mieszkaniowej z programem, o którym mowa w art. 

38 ust. 1 pkt 4; 

8) dodatkowe ułatwienia dla osób niepełnosprawnych; 

9) wymagania w zakresie dostępu do miejsc parkingowych i wind; 

10) wymagania dotyczące rodzajów materiałów budowlanych i rozwiązań 

architektonicznych; 

11) doświadczenie w realizacji inwestycji mieszkaniowych polegających na budowie 

budynków jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych; 

12) zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe umożliwiające realizację 

inwestycji mieszkaniowej; 
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13) proponowane przez oferenta rozwiązania w zakresie zapewnienia dostępu 

nieruchomości do infrastruktury technicznej i społecznej; 

14) zapewnienie oferenta przy zawieraniu umów najmu o stosowaniu pierwszeństwa 

wobec osób niepełnosprawnych. 

3. (uchylony). 

4. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w art. 53, zawiera również informacje o wydanych 

decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzjach o 

pozwoleniu na budowę. 

5. Cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości 

określona przez rzeczoznawcę majątkowego. 

6. Wysokość wadium ustala Prezes KZN w wysokości nie niższej niż 5% ceny wywoławczej i 

nie wyższej niż 10% tej ceny. 

7. Wadium nie podlega zwrotowi: 

1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę 

wywoławczą albo żaden z uczestników przetargu ofert nie zaoferuje co najmniej ceny 

wywoławczej; 

2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy. 

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

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzania 

przetargów na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, uwzględniając konieczność zapewnienia 

jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu oraz 

uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu. 

9. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 8, minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ustali: 

1) terminy i formy wnoszenia wadium i jego zwrotu, 

2) tryb powoływania i sposób działania komisji przetargowej, 

3) sposób sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu, 

4) tryb postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu, 

5) tryb postępowania przy przeprowadzaniu poszczególnych rodzajów przetargów oraz 

warunki organizowania przetargu ograniczonego 

- kierując się zapewnieniem sprawności, efektywności oraz przejrzystości prowadzonych 

postępowań. 
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Art.  61. 

1. Oferty mogą być składane w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia o przetargu, o którym 

mowa w art. 53. 

2. Oferta, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) podstawowe informacje o przystępującym do przetargu, w tym: 

a) nazwę przystępującego do przetargu, 

b) dane teleadresowe, 

c) numer przystępującego do przetargu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym właściwym 

rejestrze, 

d) formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej, 

e) liczbę mieszkań w zasobach przystępującego do przetargu, w tym liczbę mieszkań 

na wynajem; 

2) oświadczenia o zobowiązaniu się przystępującego do przetargu do wykonania 

zobowiązań mających wpływ na wynik przetargu; 

3) dokumenty potwierdzające doświadczenie, zdolności organizacyjne oraz sytuację 

prawno-finansową przystępującego do przetargu umożliwiające mu realizację umowy. 

3. Złożone oferty są sprawdzane pod względem spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 

1 i 2. 

4. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 

30 dni, ale nie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od dnia jego zamknięcia, Prezes KZN 

ogłasza drugi przetarg. 

5. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, Prezes KZN w okresie nie 

krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od dnia jego zamknięcia, 

może ogłaszać kolejne przetargi. 

6. Organizując kolejne przetargi, KZN może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości 

ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, lecz cena ta nie może być niższa niż 70% 

wartości nieruchomości. 

7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do 

przetargu ustnego lub żaden z przystępujących do przetargu nie zaoferował postąpienia 

ponad cenę wywoławczą albo jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta 

lub żaden z przystępujących do przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a 
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także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków 

przetargu. 

8. Przystępujący do przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu 

ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć 

czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

9. W ogłoszeniu o przetargu dotyczącym zbycia nieruchomości można dopuścić podzielenie 

ceny nabycia nieruchomości na raty. 

Art.  65. 

1. W celu pozyskania środków finansowych służących realizacji zadań, o których mowa w 

art. 5, KZN może, za zgodą ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, sprzedawać i oddawać w 

użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, nieprzeznaczone na 

cele realizacji inwestycji mieszkaniowych lub uzbrojenia technicznego. 

2. Do oddawania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży nieruchomości, o którym mowa w ust. 

1, stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami. 

Art.  107. 

1. Prezes KZN przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia kwartalne sprawozdania z 

wykonanych czynności kontrolnych nie później niż po upływie 45 dni po kwartale, 

którego dotyczy sprawozdanie. 

2. Prezes KZN przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa kwartalne sprawozdania z 

wykonanych czynności kontrolnych, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, nie później niż 

po upływie 60 dni po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie. 

 

 

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1354) 

Art.  105. 

1. W przypadku nieruchomości, która jest oznaczona w wykazie nieruchomości jako 

nieruchomość, której wyzbycie się może znacząco utrudnić realizację zadań ustawowych 
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właściwego organu lub jest niezasadne, przed dokonaniem czynności, o których mowa w 

art. 103 ust. 1: 

1) z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z 

dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91) - wymagane jest uzyskanie opinii ministra 

właściwego do spraw rozwoju wsi; 

2) Skarbu Państwa powierzonej Agencji Mienia Wojskowego - wymagane jest uzyskanie 

opinii Ministra Obrony Narodowej; 

3) Skarbu Państwa zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - 

wymagane jest uzyskanie opinii ministra właściwego do spraw środowiska; 

4) z Zasobu Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 

2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości - wymagane jest uzyskanie opinii 

[ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego>. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy 

do spraw środowiska oraz [minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego> wydają opinie, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania wniosku odpowiednio Spółki Celowej lub Pełnomocnika o zajęcie 

stanowiska w sprawie. 

3. W przypadku niewydania opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2, wobec 

nieruchomości opisanych w ust. 1, mogą zostać prowadzone czynności, o których mowa 

w art. 103 ust. 1. 

4. W przypadku wydania opinii wskazującej, że wyzbycie się nieruchomości może znacząco 

utrudnić realizację zadań ustawowych właściwego organu lub jest niezasadne 

Pełnomocnik występuje z wnioskiem do Rady Ministrów o rozstrzygnięcie sprawy. 

5. Przedstawiając sprawę do rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów, Pełnomocnik przekazuje 

wykaz nieruchomości dotyczący tej nieruchomości, opinię, o której mowa w ust. 1, wraz 

ze swoim stanowiskiem w sprawie wraz z uzasadnieniem konieczności przekazania 

nieruchomości. 

6. Rozstrzygnięcie Rady Ministrów przekazywane jest Pełnomocnikowi oraz stanowi 

podstawę do podjęcia czynności, o których mowa w art. 103 ust. 1 i art. 104 ust. 1 pkt 2. 

http://lex.senat.pl/#/document/16794425?cm=DOCUMENT


- 137 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) 

Art.  370. 

Minister przekazuje: 

1) NAWA - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9, 10 i pkt 13 lit. a; 

[2) NCBiR - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9, 11 i pkt 13 lit. b;] 

<2) NCBiR – środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 9 i 11;> 

3) NCN - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9, 12 i pkt 13 lit. c; 

4) Centrum Łukasiewicz - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2b, pkt 4 lit. b-d, 

pkt 5, 7, 9 i 13a. 

<Art. 370a. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje NCBiR środki 

finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c i pkt 13 lit. b. 

2. Do środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c i pkt 13 lit. b, nie 

stosuje się przepisu art. 426 ust. 1 pkt 4. Minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego sprawuje nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków 

finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c i pkt 13 lit. b, z budżetu 

państwa.> 

 

 

USTAWA z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (Dz. U. 

poz. 229) 

 

UWAGA: 

użyte w art. 4, w art. 8 w ust. 3, w art. 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 w 

pkt 3 i w ust. 5, w art. 12 w ust. 2, w art. 14 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 

w zdaniu drugim i w ust. 3, w art. 15 w ust. 2, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w 

ust. 5, w art. 16 w ust. 1, 2, w ust. 3 w zdaniu pierwszym i drugim oraz w ust. 4 w zdaniu 

pierwszym i drugim, w art. 17 w ust. 2, w art. 18 w ust. 1 i 2, w art. 19 w ust. 2, w art. 30 oraz 

w art. 32 w ust. 3 w różnych przypadkach wyrazy [minister właściwy do spraw gospodarki] 

zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami <minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego> 
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Art.  4. 

Fundatorem Platformy jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki. 

Art.  8. 

1. Zysk netto Platformy za rok obrotowy przeznacza się na fundusz rezerwowy. 

2. Stratę netto Platformy za rok obrotowy pokrywa się z funduszu rezerwowego. Jeżeli strata 

netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, część straty niepokrytą z funduszu 

rezerwowego pokrywa się z funduszu założycielskiego. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają zaopiniowaniu przez Radę i 

zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

 

Art.  10. 

1. Platforma składa do ministra właściwego do spraw gospodarki wniosek o udzielenie dotacji 

podmiotowej zawierający: 

1) szczegółowy opis przeznaczenia dotacji, o jaką wnosi Platforma; 

2) wskazanie wysokości dotacji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem; 

3) informację o szacunkowych kosztach i przychodach Platformy; 

4) wstępny harmonogram przekazywania środków. 

2. Dotacja podmiotowa nie może przewyższać różnicy pomiędzy rzeczywistymi kosztami 

funkcjonowania Platformy a dochodami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 i 6. Koszty 

realizacji umów, o których mowa w art. 1 ust. 4, nie mogą obejmować kosztów pokrytych 

z dotacji podmiotowej. 

3. Platforma jest obowiązana do: 

1) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla każdego, oddzielnie wymienionego w art. 9 

ust. 1 pkt 1-3 źródła finansowania; 

2) określenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości, zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji oraz metod 

przypisywania przychodów i kosztów; 

3) składania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdań rocznych z 

realizacji zadań objętych dotacją podmiotową oraz z jej wykorzystania. 

4. Platforma składa sprawozdanie roczne w terminie do dnia 31 marca następnego roku i 

dołącza do niego sprawozdanie biegłego rewidenta z badania wykorzystania środków 

finansowych z dotacji podmiotowej pod względem zgodności ze stanem faktycznym. 
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5. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przyznawania i 

rozliczania dotacji podmiotowej, uwzględniając rzeczywiste koszty poniesione przez 

Platformę. 

Art.  12. 

1. Zarząd kieruje działaniami Platformy i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 2 pozostałych członków Zarządu, 

powoływanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. 

4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 

5. Członek Zarządu może zostać powołany na kolejną kadencję tylko jeden raz. 

 

Art.  14. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Zarządu przed upływem 

kadencji w przypadku: 

1) pozbawienia praw publicznych; 

2) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

3) niezatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w art. 19 ust. 2; 

4) niewywiązywania się ze swoich obowiązków. 

2. Członkostwo w Zarządzie wygasa przed upływem kadencji w przypadku śmierci albo 

rezygnacji z członkostwa. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza minister właściwy do 

spraw gospodarki. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki uzupełnia skład Zarządu, powołując nowego 

członka Zarządu na okres do końca kadencji. 

 

Art.  15. 

1. Rada stanowi organ opiniodawczy Platformy. 

2. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 21 członków powołanych przez ministra właściwego 

do spraw gospodarki. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje w skład Rady po jednej osobie 

wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw: 

1) szkolnictwa wyższego i nauki; 

2) [rozwoju regionalnego] <gospodarki>; 
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3) informatyzacji; 

4) energii; 

5) oświaty i wychowania; 

6) gospodarki morskiej; 

7) rozwoju wsi; 

8) zagranicznych; 

9) transportu; 

10) budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

4. W przypadku gdy jeden minister kieruje co najmniej dwoma działami administracji 

rządowej wymienionymi w ust. 3, wyznacza do udziału w pracach Rady jednego 

przedstawiciela. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje w skład Rady jednego swojego 

przedstawiciela oraz osoby będące przedstawicielami nauki i przemysłu. 

6. Członkiem Rady może być osoba, która posiada co najmniej: 

1) stopień naukowy doktora lub 

2) 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w 

dziedzinie związanej z zakresem działalności Platformy lub wynikające z prowadzenia 

działalności gospodarczej w dziedzinie związanej z zakresem działalności Platformy. 

7. Przepisy art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 stosuje się 

odpowiednio. 

8. Członek Rady nie otrzymuje wynagrodzenia. 

9. Kadencja Rady trwa 5 lat. 

Art.  16. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki może odwołać członka Rady na wniosek ministra, 

którego jest przedstawicielem. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek ministra, o którym mowa w art. 15 ust. 

3, uzupełnia skład Rady, powołując nowego członka Rady na okres do końca kadencji. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki może odwołać członka Rady będącego jego 

przedstawicielem. W takim przypadku minister właściwy do spraw gospodarki uzupełnia 

skład Rady, powołując nowego członka Rady na okres do końca kadencji. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki może odwołać członka Rady będącego 

przedstawicielem nauki lub przemysłu. W takim przypadku minister właściwy do spraw 
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gospodarki uzupełnia skład Rady o przedstawiciela nauki lub przemysłu, powołując 

nowego członka Rady na okres do końca kadencji. 

 

Art.  17. 

1. Statut Platformy określa w szczególności: 

1) sposób realizacji zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2; 

2) szczegółowe zadania organów Platformy; 

3) rodzaje planów działalności Platformy oraz sposób ich monitorowania; 

4) siedzibę Platformy, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnej realizacji 

zadań Platformy i kierując się potrzebą dekoncentracji. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Rady, nadaje, w drodze 

zarządzenia, statut Platformy. 

Art.  18. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad działalnością Platformy. 

2. Do uprawnień nadzorczych ministra właściwego do spraw gospodarki należy kontrola 

wykorzystania środków publicznych i realizacji celu statutowego Platformy. 

3. W przypadku powierzenia Platformie realizacji zadań oraz zapewnienia środków 

finansowych, zgodnie z art. 1 ust. 4 i 5, kontrolę sprawuje minister zapewniający 

Platformie odpowiednie środki finansowe na realizację zadań. 

 

Art.  19. 

1. Platforma sporządza w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie: 

1) finansowe, 

2) z działalności 

- za ubiegły rok obrotowy. 

2. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności podlega zatwierdzeniu przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia 

bilansowego. 

3. Sprawozdanie z działalności jest sporządzane zgodnie z wymogami określonymi w: 

1) art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

2) przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach. 
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Art.  30. 

W przypadku likwidacji Platformy Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki, przejmuje jej mienie i zobowiązania do wysokości jej 

aktywów. 

Art.  32. 

1. W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem 

finansowym niniejszej ustawy, z wyłączeniem art. 1 ust. 4 i 5, wynosi 236 100 000 zł, w 

tym w: 

1) 2019 r. - 21 100 000 zł; 

2) 2020 r. - 21 600 000 zł; 

3) 2021 r. - 22 100 000 zł; 

4) 2022 r. - 22 700 000 zł; 

5) 2023 r. - 23 300 000 zł; 

6) 2024 r. - 23 800 000 zł; 

7) 2025 r. - 24 400 000 zł; 

8) 2026 r. - 25 100 000 zł; 

9) 2027 r. - 25 700 000 zł; 

10) 2028 r. - 26 300 000 zł. 

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem limitu wydatków, o którym 

mowa w ust. 1, przyjętego na dany rok budżetowy, zostanie zastosowany mechanizm 

korygujący, polegający na obniżeniu kosztów działalności bieżącej Platformy przy 

jednoczesnym zapewnieniu nieprzerwanej realizacji zadań. 

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa 

w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest 

minister właściwy do spraw gospodarki. 


