BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r.

o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 734)
U S T A W A

z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i

Porozumienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 640)

[o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia]
<o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego>

Art. 1.
Ustawa określa organizację i zadania [Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia]
<Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego> .

Art. 2.
1. Tworzy się [Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia] <Centrum Dialogu
im. Juliusza Mieroszewskiego>, zwane dalej "Centrum".
2. Centrum jest państwową osobą prawną.
3. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Centrum może posiadać oddziały zamiejscowe w kraju <i za granicą>.
5. Centrum ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej
Polskiej pośrodku i nazwą Centrum w otoku.

[Art. 3.
1. Celem działalności Centrum jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w
Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w
stosunkach polsko-rosyjskich.
2. Do zadań Centrum należy:
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-21) prowadzenie, inicjowanie i wspieranie badań naukowych;
2) prowadzenie działalności wydawniczej;
3) upowszechnianie w społeczeństwach polskim i rosyjskim wiedzy o stosunkach polskorosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, Federacji Rosyjskiej oraz innych krajów;
4) prowadzenie, inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej w Rzeczypospolitej
Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
5) organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, seminariów i dyskusji;
6) utrzymywanie

kontaktów

z

ośrodkami

akademickimi,

eksperckimi,

naukowymi,

kulturalnymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
7) dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w
stosunkach polsko-rosyjskich;
8) inicjowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży i studentów;
9) organizowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej współpracy między środowiskami naukowoeksperckimi, ośrodkami akademickimi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami
samorządu terytorialnego oraz organizacjami samorządu zawodowego i gospodarczego z
Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
10) współpraca z instytucją utworzoną przez władze Federacji Rosyjskiej, której celem jest
podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach rosyjsko-polskich.]

<Art. 3.
1. Celem działalności Centrum jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań na
rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy
Wschodniej,

w

szczególności

z

Ukraińcami,

Białorusinami,

Gruzinami,

Mołdawianami i Rosjanami.
2. Do zadań Centrum należy:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) prowadzenie działalności wydawniczej;
3) upowszechnianie w Polsce i poza jej granicami wiedzy o sytuacji politycznej, historii,
kulturze i dziedzictwie narodów Europy Środkowej i Wschodniej;
4) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej;
5) zwalczanie stereotypów;
6) przeciwdziałanie dezinformacji;
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-37) organizowanie konferencji, seminariów, wykładów oraz debat publicznych;
8) dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w
stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami,
Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami;
9) prowadzenie programów stypendialnych;
10) utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi,
kulturalnymi i politycznymi.>
Art. 6.
Organami Centrum są:
1) Dyrektor Centrum;
[2) Międzynarodowa Rada Centrum;]
3) Rada Centrum.
Art. 8.
1. Dyrektor Centrum jest powoływany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego. Kandydat na stanowisko Dyrektora Centrum wyłaniany jest w
drodze konkursu.
2. Kandydatem na Dyrektora Centrum może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada wykształcenie wyższe;
4) posiada znajomość [języka rosyjskiego] <języka angielskiego oraz ukraińskiego lub
rosyjskiego> w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, w tym w
sprawach dotyczących działalności Centrum;
5) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi w
administracji publicznej, nauce, kulturze, gospodarce lub finansach;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
7) nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1458, 1669, 1693 i 2192).
3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia, warunki i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora
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-4Centrum, uwzględniając w szczególności sposób ogłaszania konkursu, skład i zadania
komisji konkursowej oraz sposób wyłaniania kandydata na stanowisko Dyrektora
Centrum, mając na względzie prawidłowe przeprowadzenie konkursu.

[Art. 12.
1. Międzynarodowa Rada Centrum liczy nie więcej niż trzydziestu członków powołanych
spośród osób wyróżniających się wiedzą o stosunkach polsko-rosyjskich, którzy w swej
dotychczasowej działalności publicznej: politycznej, społecznej, naukowej, kulturalnej
bądź gospodarczej, przyczynili się do dialogu i porozumienia polsko-rosyjskiego.
2. Członków Międzynarodowej Rady Centrum powołuje i odwołuje minister właściwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii ministra
właściwego do spraw zagranicznych, spośród kandydatów wyłonionych na podstawie
przepisów, o których mowa w art. 14 pkt 1.
3. Kadencja członka Międzynarodowej Rady Centrum rozpoczyna się od chwili jego
powołania i trwa przez okres określony w akcie powołania.
4. Pracami Międzynarodowej Rady Centrum kieruje przewodniczący, powoływany i
odwoływany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
Art. 13.
Do zadań Międzynarodowej Rady Centrum należy:
1) analiza działań podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polskorosyjskich oraz bieżących problemów w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a
Federacją Rosyjską;
2) opiniowanie kierunków i zasad współpracy między Centrum a instytucją utworzoną przez
władze Federacji Rosyjskiej, której celem jest podejmowanie działań na rzecz dialogu i
porozumienia w stosunkach rosyjsko-polskich;
3) opiniowanie przedkładanych przez Dyrektora Centrum propozycji działań Centrum,
mających na celu realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1-9;
4) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego
działalności Centrum;
5) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora Centrum we wszystkich istotnych
sprawach związanych z działalnością Centrum.
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-5Art. 14.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia:
1) podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do Międzynarodowej Rady Centrum oraz
tryb i sposób ich zgłaszania, uwzględniając potrzebę sprawnego przeprowadzenia wyboru
kandydatów na członków Międzynarodowej Rady Centrum;
2) tryb działania Międzynarodowej Rady Centrum, uwzględniając stworzenie optymalnych
warunków organizacyjnych do prawidłowej realizacji zadań Centrum;
3) wysokość i sposób pokrywania kosztów związanych z uczestnictwem członków w
posiedzeniach Międzynarodowej Rady Centrum, uwzględniając celowość zwrotu
wydatków poniesionych przez członków Międzynarodowej Rady Centrum oraz
konieczność ułatwienia dokonywania rozliczeń.]

Art. 19.
1. Pracami Rady Centrum kieruje przewodniczący wybierany przez Radę Centrum spośród jej
członków i odwoływany, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków Rady Centrum.
2. Przewodniczący Rady Centrum zwołuje jej posiedzenie z własnej inicjatywy, na wniosek
Dyrektora Centrum lub co najmniej dwóch członków Rady Centrum, w terminie dwóch
tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zwołuje pierwsze
posiedzenie Rady Centrum danej kadencji oraz wskazuje członka Rady Centrum, który
przewodniczy temu posiedzeniu.
4. Rada Centrum danej kadencji wybiera przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.
5. Uchwały Rady Centrum zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy liczby członków Rady Centrum. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga
głos przewodniczącego Rady Centrum.
[6. W posiedzeniach Rady Centrum mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, Dyrektor Centrum,
zastępcy Dyrektora Centrum, przewodniczący Międzynarodowej Rady Centrum oraz
osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Centrum.]
<6. W posiedzeniach Rady Centrum mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, Dyrektor
Centrum,

zastępcy

Dyrektora

Centrum

oraz

przewodniczącego Rady Centrum.>
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osoby

zaproszone

przez

-67. Członkom Rady Centrum za udział w posiedzeniach przysługują wyłącznie diety i inne
należności z tytułu podróży krajowych na zasadach i w wysokości określonych w
przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na
obszarze kraju.
Art. 20.
1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w
niniejszej ustawie oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
2. Przychodami Centrum są:
1) określana corocznie w ustawie budżetowej dotacja podmiotowa;
2) przychody z działalności gospodarczej, prowadzonej na zasadach określonych w art. 4;
3) środki finansowe pochodzenia zagranicznego;
4) przychody ze sprzedaży albo z tytułu przekazania do odpłatnego używania rzeczowych
składników majątkowych będących własnością Centrum;
5) darowizny, spadki i zapisy;
6) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum, chyba że
przepisy odrębne lub umowa, na podstawie której Centrum otrzymało środki, stanowią
inaczej;
7) przychody z innych tytułów.
3. Dotacja podmiotowa powinna być przeznaczana na dofinansowanie działalności bieżącej
związanej z realizacją zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2.
4. Realizację [zadań, o których mowa] <zadania, o którym mowa> w art. 3 ust. 2 pkt 1,
finansuje się także ze środków finansowych przyznawanych Centrum na podstawie
przepisów odrębnych, w tym przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276)
oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r.
poz. 947 i 1669).
Art. 22.
1. Tworzy się następujące fundusze Centrum:
1) fundusz statutowy;
2) fundusz rezerwowy;
3) fundusz stypendialny;
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-74) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
5) inne fundusze, jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z odrębnych przepisów.
2. Fundusz statutowy Centrum stanowi równowartość netto środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku, stanowiących wyposażenie
Centrum w dniu rozpoczęcia działalności.
3. Zysk netto Centrum powiększa fundusz rezerwowy.
4. Stratę netto Centrum pokrywa się z funduszu rezerwowego.
5. Fundusz statutowy zmniejsza się o straty netto nieznajdujące pokrycia w funduszu
rezerwowym.
6. Fundusz stypendialny tworzy się ze środków z dotacji podmiotowej, o której mowa w art.
20 ust. 2 pkt 1, w kwocie [nie wyższej niż 3%] <nie wyższej niż 15%> dotacji
podmiotowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok. Fundusz stypendialny może
zostać powiększony o środki przekazane Centrum na podstawie odrębnych umów o
finansowanie lub dofinansowanie stypendiów.
7. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się na zasadach określonych w ustawie z
dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1316, 1608, 1669 i 2435).
Art. 23.
1. Centrum jest zwolnione z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa lub własność gminy, z wyjątkiem części tych gruntów
wykorzystywanej wyłącznie do działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

<Art. 23a.
Pracownikami Centrum są pracownicy naukowi posiadający co najmniej stopień
naukowy doktora lub uznany dorobek naukowy w dziedzinie związanej z zakresem
działalności Centrum oraz pracownicy niebędący pracownikami naukowymi.

Art. 23b.
Pracownik naukowy jest obowiązany do prowadzenia badań naukowych oraz
uczestniczenia w pracach organizacyjnych związanych z prowadzonymi badaniami
naukowymi, a także stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.
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-8Art. 23c.
Wykonywanie obowiązków pracownika naukowego stanowi:
1) działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 655);
2) działalność, o której mowa w art. 22 ust. 9b pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.).

Art. 23d.
Pracownikom naukowym Centrum przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 36
dni w danym roku kalendarzowym.
Art. 23e.
W sprawach dotyczących stosunku pracy pracowników Centrum, nieuregulowanych w
ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.>

[Art. 24.
1. Centrum może ustanawiać i finansować stypendia ze środków z funduszu stypendialnego, o
którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3, za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz
dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, w szczególności dla pracowników
naukowych, studentów oraz osób wyróżniających się w działaniach, o których mowa w
art. 3 ust. 2.
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów,
o których mowa w ust. 1, a także rodzaje i wysokość stypendiów, uwzględniając znaczenie
osiągnięć i inicjatyw dla dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.]

<Art. 24a.
1. Dyrektor Centrum ustanawia programy stypendialne Centrum w zakresie zadań, o
których mowa w art. 3 ust. 2.
2. Dyrektor Centrum ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Centrum regulamin programu stypendialnego Centrum, określający w
szczególności:
1) rodzaj stypendium;
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-92) osoby uprawnione do ubiegania się o przyznanie stypendium;
3) maksymalną wysokość stypendium, o którą można się ubiegać;
4) tryb przeprowadzania naboru wniosków o przyznanie stypendium;
5) kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium.
3. Wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność i wyższa niż
dwunastokrotność

przeciętnego

wynagrodzenia

miesięcznego

w gospodarce

narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych.
4. Miesięczna wysokość stypendium wypłacanego w formie świadczenia okresowego nie
może być wyższa niż trzykrotność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.
5. Do przyznawania stypendiów przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) nie stosuje
się.
6. Centrum finansuje stypendia ze środków z funduszu stypendialnego, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 3.
7. Centrum przekazuje środki finansowe w ramach programów stypendialnych na
podstawie zawartej ze stypendystą umowy o przyznanie stypendium.>

Art. 25.
[1. Z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia w
stosunkach polsko-rosyjskich, zwanego dalej "dofinansowaniem przedsięwzięcia", może
wystąpić każdy podmiot w sprawach objętych zakresem działania Centrum prowadzący
niezarobkową działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej,
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.]
<1. Z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia
Polaków z narodami Europy Wschodniej, zwanego dalej „dofinansowaniem
przedsięwzięcia”, może wystąpić każdy podmiot w sprawach objętych zakresem
działania

Centrum

prowadzący

niezarobkową

działalność

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa
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umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwa, które jest stroną
układów o stowarzyszeniu z Unią Europejską i umów z Unią Europejską o
pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu.>
2. Centrum nie może udzielić dofinansowania przedsięwzięcia:
1) osobie fizycznej skazanej prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo składania
fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu,
obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, systemowi
bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności
gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, w której osoba
będąca członkiem jej organów zarządzających lub wspólnikiem została skazana
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) podmiotowi, który:
a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
b) pozostaje pod zarządem komisarycznym, znajduje się w toku likwidacji, postępowania
upadłościowego lub postępowania naprawczego, lub
c) w okresie trzech lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania
przedsięwzięcia naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Centrum.

U S T A W A z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401, 1558, 2192 i 2290)

Art. 7.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu art.
4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1984) lub obiektu infrastruktury usługowej w rozumieniu art. 4 pkt 51 tej ustawy, w
części zajętej wyłącznie do wykonywania zadań zarządcy infrastruktury, o których mowa
w art. 5 ust. 1 tej ustawy, lub świadczenia usług przez operatora obiektu infrastruktury
usługowej, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do tej ustawy, jeżeli:
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- 11 a) ta infrastruktura kolejowa lub ten obiekt infrastruktury usługowej są:
– udostępniane przewoźnikom kolejowym w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym zgodnie z przepisami rozdziałów 6-6b tej ustawy lub wykorzystywane do przewozu osób, lub
b) ta infrastruktura kolejowa:
– tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm lub
– stanowi infrastrukturę nieczynną w rozumieniu art. 4 pkt 1b ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym;
1a) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków - do
czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej jednak
niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała
się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na
likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o
transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o której
mowa w przepisach o transporcie kolejowym;
1b) grunty, budynki i budowle w części przeznaczonej do świadczenia przez przewoźnika
kolejowego w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym albo operatora stacji pasażerskiej w rozumieniu art. 4 pkt 54 tej ustawy usług
bezpośrednio związanych z obsługą podróżnych;
1c) grunty inne niż określone w pkt 1-1b, stanowiące obszar kolejowy w rozumieniu art. 4
pkt 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, oraz położone na nich
budynki i budowle - z wyjątkiem gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie
działalności innej niż wykonywanie zadań zarządcy infrastruktury, o których mowa w art.
5 ust. 1 tej ustawy, lub świadczenie usług przez operatora obiektu infrastruktury
usługowej, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do tej ustawy;
2) budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i
przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty;
2a) grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią
morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na
działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani
morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot
ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów
zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską;
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- 12 3) grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;
4) budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;
5) grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez
stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty,
wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych
do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy
wypoczynkowe dzieci i młodzieży;
6) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich
utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
7) grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych;
8) znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służące bezpośrednio i
wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody:
a) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową,
b) budynki i budowle trwale związane z gruntem;
8a) będące własnością Skarbu Państwa:
a) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior,
b) grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w
posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 212 ust. 1 oraz art. 213 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r.
poz. 125 i 534);
9) budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywalach,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż
spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe;
10) grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z
wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
11)

grunty

stanowiące

działki

przyzagrodowe

członków

produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I 22 albo II grupy 23 ,
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- 13 c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do
samodzielnej egzystencji;
12) położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty
gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę
ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej;
13) budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup,
wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów
lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie
określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów
rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026),
zgodnie z jej aktem założycielskim;
14) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;
15) grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na
działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora
finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów;
16) budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty, wykorzystywane przez
spółdzielnię rolników lub związek spółdzielni rolników na działalność określoną w art. 6
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz.
2073), stanowiące własność albo będące w wieczystym użytkowaniu spółdzielni rolników
lub związku spółdzielni rolników, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo
w rozumieniu załącznika I do 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn.
zm.).
2. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również:
1) uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą;
1a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; zwolnienie nie dotyczy
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
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- 14 2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz
prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową;
2a) żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych
na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego;
3) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w
odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o
których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534); zwolnienie nie dotyczy
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
4) prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28
ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), lub
zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych
wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu
zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania
znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady
pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;
5) instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą;
5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w
odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac
rozwojowych;
5b) Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, z
wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą[.] <;>
<5c)

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, z wyjątkiem przedmiotów

opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.>
6) (uchylony).
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- 15 3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż
określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
4. Z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 pkt 5a, jednostkom samorządu
terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów za przedmioty
opodatkowania, które podlegają opodatkowaniu i nie są z niego zwolnione na podstawie
innych przepisów niniejszej ustawy.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się
potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów z tytułu zwolnień w
opłatach i podatkach.
6. Z tytułu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a, gminom przysługuje zwrot utraconych
dochodów ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
6a. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc
de minimis, o której mowa w rozporządzeniu 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 (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
6b. (uchylony).
7. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb zwrotu
utraconych dochodów, o których mowa w ust. 6, oraz wzór wniosku o zwrot tych
dochodów, kierując się potrzebą zabezpieczenia gmin przed zmniejszeniem dochodów z
tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a.

U S T A W A z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1128, z późn. zm.)
Art. 21.
1. Wolne od podatku dochodowego są:
(pkt 1 – 39d pominięty);
39e) stypendia, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie
Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 402 i 1574);
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im. Juliusza Mieroszewskiego;>
(pkt 39f – 156 pominięto)
(ust. 1a - 48 pominięto)

U S T A W A

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

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z
2021 r. poz. 1633)
Art. 4.
Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego;
3) osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca
1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z
2020 r. poz. 1637);
4) członek Rady Polityki Pieniężnej;
5) członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
6) członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej;
7) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy;
8) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy;
9) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy;
10) Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji Nadzoru
Finansowego;
11) osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 stycznia
2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 464 i 1003);
11a) niebędące członkami służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
służbie zagranicznej osoby:
a) o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej,
b) zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162),
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- 17 c) zatrudnione w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów
państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537),
d) zatrudnione w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez ministra właściwego do
spraw zagranicznych
- o ile osoby te są obywatelami polskimi;
11b) osoby, o których mowa w art. 2a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie
zagranicznej, o ile osoby te są obywatelami polskimi;
12) osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż
wymienione w pkt 3-11 i 14, stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu,
Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów;
13) prezes sądu;
14) sędzia i prokurator;
15) kierownik powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury;
16) radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
17) organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek
samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu
terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy;
17a) członek zarządu związku metropolitalnego;
18) członek rady uczelni, rektor, członek kolegium elektorów, członek senatu, osoba będąca
członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), osoba pełniąca funkcję
organu w rozumieniu tego przepisu, prezydent federacji podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, członek zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, osoba ubiegająca się o tytuł profesora, członek Rady Doskonałości
Naukowej, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komisji Ewaluacji Nauki
oraz członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
18a) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i jego zastępcy;
18b) członkowie Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
18c) Prezes i Wiceprezesi Centrum Łukasiewicz;
19) członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy, wydawca
lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor terenowego oddziału i
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- 18 agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a
także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz członek Rady Programowej
"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna", dyrektor oddziału, dyrektor biura, redaktor
naczelny "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna" oraz członek rady nadzorczej,
członek zarządu, dyrektor i jego zastępcy w spółce radiofonii regionalnej;
20) (utracił moc);
21) (utracił moc);
22) dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli
nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne;
23) (utracił moc);
24) osoby zajmujące kierownicze stanowiska:
a) w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach
administracji państwowej: dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej, jego
zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej,
b) w administracji rządowej w województwie: dyrektora i jego zastępcy, kierownika
zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownika w organie administracji
niezespolonej i jego zastępcy;
25) osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia
2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U.
poz. 1217, z późn. zm. 2 ) 3 , inne niż wymienione w pkt 3, 7, 11 i 24;
26) pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący stanowiska dyrektora
pionu i jego zastępcy, dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej i jego zastępcy
oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej;
27) pracownicy Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowiska dyrektora departamentu
lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki
równorzędnej, jego zastępcy oraz doradcy prezesa, terenowego koordynatora inspekcji,
głównego specjalisty kierującego zespołem, kierownika zespołu, kierownika sekcji i
głównego specjalisty;
28) pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej;
29) członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora oddziału
wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora
departamentów (komórek równorzędnych) w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
oraz główny księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia;
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- 19 29a) kontrolerzy w rozumieniu art. 61e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1285 i 1292);
30) dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w centrali Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, dyrektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ich zastępcy;
31) dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektor oddziału
regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i ich zastępcy;
32) skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy;
32a) skarbnik związku metropolitalnego oraz sekretarz związku metropolitalnego;
33) prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych;
34) pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, członka
kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli;
35) (uchylony);
36) członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego;
37) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca
przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym;
38) (uchylony);
39) członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu Państwa,
w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby
akcji;
40) członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki
samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza
50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
41) (uchylony);
42) osoba będąca przedstawicielem Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki handlowej
innej niż wymieniona w pkt 39;
43) osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej
spółki handlowej, innej niż wymieniona w pkt 40;
44) pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego:
a) (utraciła moc),
b) osoba pełniąca funkcję kierowniczą albo głównego księgowego w uczelni publicznej,
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- 20 c) osoba zajmująca stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza,
głównego księgowego, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego w Polskiej Akademii
Nauk lub w instytucie badawczym,
d) osoba zajmująca w instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora;
45) dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej;
46)

dyrektor

Centralnej

Komisji

Egzaminacyjnej

i

dyrektor

okręgowej

komisji

egzaminacyjnej;
47) adwokat, radca prawny, notariusz;
48) komornik;
49) (utracił moc);
50) (utracił moc);
51) audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm. 5 ) 6 ;
52) (utracił moc);
53) (utracił moc);
54) dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
55) żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe o stopniach etatowych pułkowników
(komandorów) i

generałów (admirałów) oraz zajmujący stanowiska służbowe

komendantów wojskowych komend uzupełnień oraz ich zastępców;
56) dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki;
57) [dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;] <dyrektor Centrum
Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego>
58) osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej w
rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm. 7 ) albo funkcjonariusz Służby CelnoSkarbowej;
59) Szef Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępcy;
60) członek zarządu polskiego związku sportowego;
61) Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego i jego zastępcy, członkowie Rady Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
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- 21 61a) Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i jego
zastępcy;
61b) Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego i jego zastępcy;
61c) Dyrektor Instytutu Europy Środkowej i jego zastępcy;
62) osoba zatrudniona w Straży Marszałkowskiej i funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej;
63) Komendant Straży Marszałkowskiej i jego zastępcy;
64) osoby pełniące funkcje organów albo wchodzące w skład organów Polskiego Związku
Łowieckiego;
65) członkowie zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej koła łowieckiego;
66) Prezes i zastępcy Prezesa Agencji Badań Medycznych oraz osoba pełniąca obowiązki
Prezesa Agencji Badań Medycznych;
67) członkowie Rady Agencji Badań Medycznych;
68) Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji
Nadzoru Audytowego oraz członkowie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
68a) Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz jego zastępcy;
69) państwowi inspektorzy sanitarni.

U S T A W A z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807 i 872)

Art. 3.
1. Państwową osobą prawną jest:
1) jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, utworzona w drodze ustawy lub
na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej, w celu
realizacji zadań publicznych, w której:
a) przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo nadawania
i zmiany statutu przysługuje organowi administracji rządowej albo przepisy te przewidują,
że prawo do udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym uprawnionym do
zmiany statutu, przysługuje w całości Skarbowi Państwa oraz
b) przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo do
nadwyżki między przychodami a kosztami tej osoby prawnej, jeżeli podlegają
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- 22 dysponowaniu, przysługują w całości Skarbowi Państwa, chyba że przepisy te przewidują
inny niż prawo do nadwyżki sposób dysponowania nią, oraz
c) w razie rozwiązania albo innej utraty bytu prawnego przez tę osobę prawną, prawa do jej
majątku, w tym prawo do dysponowania tym majątkiem, przysługują wyłącznie Skarbowi
Państwa;
2) agencja wykonawcza, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535), w szczególności:
a) (uchylona)
b) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
c) Agencja Mienia Wojskowego,
d) Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,
e) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
f) Narodowe Centrum Nauki,
g) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
h) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,
i) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
j) Polska Agencja Kosmiczna;
3) instytucja gospodarki budżetowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych;
4) państwowy fundusz celowy posiadający osobowość prawną;
5) państwowa instytucja kultury;
6) Polski Instytut Sztuki Filmowej;
7) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina;
8) Zakład Narodowy imienia Ossolińskich;
9) Polska Akademia Nauk i jej jednostki naukowe posiadające osobowość prawną;
10) uczelnia publiczna utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ
władzy lub administracji rządowej;
11) instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192);
11a) Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka;
11b) Polski Instytut Ekonomiczny;
11c) Instytut Europy Środkowej;
12) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie;
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- 23 12a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.
U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630);
13) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest
Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej
albo wojewodę, uczelnia publiczna, o której mowa w pkt 10, albo Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego;
14) park narodowy;
15) przedsiębiorstwo państwowe;
16) bank państwowy;
17) Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
17a) Agencja Badań Medycznych;
18) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
19) Polska Organizacja Turystyczna;
20) Urząd Dozoru Technicznego;
21) Transportowy Dozór Techniczny;
22) Polskie Centrum Akredytacji;
23) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;
24) Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
25) Narodowy Fundusz Zdrowia;
26) Rzecznik Finansowy;
26a) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
27) Polski Klub Wyścigów Konnych;
28) [Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia] <Centrum Dialogu im. Juliusza
Mieroszewskiego> ;
29) Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego;
30) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych;
31) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
32) Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości;
33) Polska Agencja Nadzoru Audytowego.
2. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie przestaje być państwową osobą
prawną z tej przyczyny, że ustawa regulująca ustrój tej osoby prawnej przewiduje, że
prawo do udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym uprawnionym do zmiany
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- 24 statutu, przysługiwać będzie wyłącznie albo w części innemu podmiotowi lub podmiotom,
jeżeli organ administracji rządowej, chociażby inny, niż tworzący osobę prawną, sprawuje
nadzór nad taką osobą prawną, wynikający z przepisów tej ustawy.
3. Państwową osobą prawną jest także:
1) jednostka organizacyjna niespełniająca przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli
ustawa tak stanowi;
2) spółka, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby
prawne.
4. Przepisów ustawy dotyczących państwowych osób prawnych nie stosuje się do spółek z
wyjątkiem przepisów dotyczących przekazania jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa
wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa oraz wykonywania przez te
spółki praw z akcji należących do Skarbu Państwa, w tym zbywania akcji lub praw z akcji
należących do Skarbu Państwa.
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