
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym

(druk nr 373)

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326)

Art. 13a.
Zadania w zakresie budowy i eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych mogą być
realizowane:

1)  na zasadach ogólnych określonych w ustawie;
2)  na zasadach określonych w przepisach o autostradach płatnych oraz o Krajowym

Funduszu Drogowym;
[3)  na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420);]
<3) na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o partnerstwie

publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr …, poz. ...).>
4) na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach

specjalnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 23, poz. 136).

[Art. 13h. 
W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym opłaty, o których mowa w
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2 pkt 1, oraz opłatę dodatkową, o której mowa w art. 13f ust. 1,
może pobierać partner prywatny.]

<Art. 13h.
W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym opłaty, o których
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2, oraz opłatę dodatkową, o której mowa w art.
13f ust. 1, może pobierać partner prywatny>

Art. 22.
1. Zarząd drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.
2. Grunty, o których mowa w ust. 1, zarząd drogi może oddawać w najem, dzierżawę albo je

użyczać, w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi
użytkowników ruchu. Zarząd drogi może pobierać z tytułu najmu lub dzierżawy opłaty w
wysokości ustalonej w umowie. Przepisów art. 43 ust. 2 pkt 3 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia
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21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z
późn. zm.6)) nie stosuje się.

2a. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny
może otrzymać w najem, dzierżawę albo użyczenie nieruchomości leżące w pasie
drogowym, w celu wykonywania działalności gospodarczej.

[2b. Najem, dzierżawa albo użyczenie, o których mowa w ust. 2a, jest inną korzyścią będącą
wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym.]

3. W przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod pas drogowy zarząd drogi może
wystąpić z wnioskiem o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości,
zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami lub przepisami o scalaniu gruntów.

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB
FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

Art. 5a.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(pkt 1-17 pominięto)
[18) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 28 lipca 2005

r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420),]
<18) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 21

listopada 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr …, poz....),>
(pkt19-22 pominięto)

Art. 21.
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(pkt 1-121 pominięto)
[122) wkład własny podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy o

partnerstwie publiczno-prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego i
przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, z
zastrzeżeniem ust. 19,]

<122) wkład własny podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego
i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-
prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 19,>

(pkt 122-129 pominięto)
(ust 2-18 pominięto)

19. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegają środki stanowiące zwrot
wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego
przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub
za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji w spółce
handlowej.
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Art. 22.
1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych
w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu
średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

1a.  (uchylony).
1b. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu
przepisów o pracowniczych programach emerytalnych.

1c. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych
kosztami uzyskania przychodu są także:

1) wydatki na pokrycie kosztów działalności pracowniczych towarzystw emerytalnych,
2)  opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w przepisach

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
1d.  W przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy

lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w
związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2-2b, określony został przychód, kosztem
uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z
odrębnymi przepisami, jest:

1) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a albo
2) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b, powiększona o wydatki na nabycie

częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń
- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

1e.  W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za
wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część -
na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania, przychodu, o
którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości:

1) wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi
przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu
odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem
wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne,

2) wartości:
a) nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce

albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład
niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć,

b) określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce
albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie
zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,

c) określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady
w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w
zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części

- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady
w spółdzielni,

3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika
- jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki.
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1f. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni
objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo
wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

1) nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli
te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej
postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

2) wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg
przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów, nie
wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

1g. W przypadku zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym mowa w art.
24 ust. 5 pkt 7, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w
spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość nominalna ustalona na dzień
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na dzień
zarejestrowania spółek nowo zawiązanych.

1h. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o
podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz osoby
trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te między
stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub
wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

1i. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład
niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te
powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1e.

[1j. Dla partnera prywatnego określonego w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w
rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego
przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art.
25 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartość
początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.]

<1j. Dla partnera prywatnego określonego w umowie o partnerstwie publiczno-
prywatnym, w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
w przypadku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego
podmiotu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub
wartości niematerialnych i prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem
uzyskania przychodu jest wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o
których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.>

(ust. 2-13 pominięto)
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USTAWA z dnia 30 sierpnia 1991 r. O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ (Dz. U. z
2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.)

Art. 8.
1. Zakład opieki zdrowotnej może być utworzony przez:

1) ministra lub centralny organ administracji rządowej;
1a) (uchylony);

2) wojewodę;
3) jednostkę samorządu terytorialnego;

3a) publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność
dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych;

3b) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
4) kościół lub związek wyznaniowy;
5) pracodawcę;
6) fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie;
7) inną krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną z zastrzeżeniem ust.

1a;
8) spółkę niemającą osobowości prawnej.

[1a. Zakładu opieki zdrowotnej nie może utworzyć samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej oraz spółka, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420).]

<1a. Zakładu opieki zdrowotnej nie może utworzyć samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej.>

1b. Wynagrodzenie partnera prywatnego, z tytułu realizacji zadań publicznych w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego może w całości stanowić zapłata sumy pieniężnej ze
środków podmiotu publicznego odpowiedzialnego za wykonywanie tych zadań.

2. Publicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez
organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3b.

3. Niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony
przez instytucje i osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8.

3a. (uchylony).
4. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, tworzące zakład opieki zdrowotnej w celu

udzielania świadczeń zdrowotnych swoim pracownikom, są pracodawcami w rozumieniu
ust. 1 pkt 5.
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USTAWA z dnia 19 października 1991 r. O GOSPODAROWANIU
NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz.
1700)

Art. 24.
1. Agencja gospodaruje Zasobem w drodze:

1) sprzedaży mienia w całości lub jego części na zasadach określonych w rozdziale 6;
2) oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub

fizycznym na zasadach określonych w rozdziale 8;
3) wniesienia mienia lub jego części do spółki;
4) oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu

gospodarowania, na zasadach określonych w art. 25;
5) przekazania w zarząd;
6) zamiany nieruchomości.

1a. Agencja reprezentuje Skarb Państwa w sprawach wynikających z postępowania
regulacyjnego określonego w ustawach o stosunku Państwa do kościołów i innych
związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Mienie, które nie zostało zagospodarowane w trybie określonym w ust. 1, Agencja
zabezpiecza lub przeznacza na inne cele w trybie określonym w statucie Agencji.

3. Grunty rolne wchodzące w skład Zasobu mogą być w uzasadnionych gospodarczo
przypadkach odłogowane.

4. Na wniosek Agencji, właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości starosta
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przekazuje nieodpłatnie, w drodze
decyzji, Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie grunty wchodzące w skład Zasobu,
przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Art. 19 stosuje się
odpowiednio.

4a. Agencja może nieodpłatnie przekazywać Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie
lasy, a także grunty nadające się do zalesienia, inne niż określone w ust. 4. Przekazanie
następuje w drodze umowy zawartej między Prezesem Agencji a Dyrektorem
Generalnym Lasów Państwowych.

5. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy,
nieodpłatnie przekazać na własność:

1) jednostce samorządu terytorialnego - na cele związane z inwestycjami
infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;

2) Polskiej Akademii Nauk, izbie rolniczej, Krajowej Radzie Izb Rolniczych,
państwowej szkole wyższej lub państwowej jednostce badawczo-rozwojowej - na
cele służące wykonywaniu ich zadań statutowych;

3) osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, które przez okres co najmniej 5 lat były
pracownikami państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - nieruchomości
rolne o powierzchni do 2 hektarów - na cele związane z zalesianiem, o którym mowa
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.).
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5a. W przypadku zbycia lub przeznaczenia przez nabywcę nieruchomości na inne cele, niż
określone w umowie, przed upływem 10 lat licząc od dnia jej nabycia, Agencja może
żądać od podmiotów wymienionych w ust. 5 pkt 1 i 2 zwrotu aktualnej wartości
pieniężnej tej nieruchomości, ustalonej według zasad określonych w art. 30 ust. 1,
natomiast od osób wymienionych w ust. 5 pkt 3, Agencji zwrot taki przysługuje, o ile
Lasy Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu. W przypadku zamiaru zbycia
gruntu przez osoby, o których mowa w ust. 5 pkt 3, Lasom Państwowym przysługuje
prawo pierwokupu tej nieruchomości, na zasadach określonych w przepisach o
gospodarce nieruchomościami.

[5b. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie
przekazać na własność podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420), z wyłączeniem
organów administracji rządowej - w celu przekazania ich jako wkładu własnego na
podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.]

<5b. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy,
nieodpłatnie przekazać na własność podmiotom, o których mowa w art. 2 pkt 1
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr
…, poz....), z wyłączeniem organów administracji rządowej – w celu przekazania ich
jako wkładu podmiotu publicznego na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-
prywatnym.>

6. Z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1, urządzenia, obiekty i sieci: energetyczne,
wodnokanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne Agencja może w drodze
umowy przekazać, wraz z niezbędnymi gruntami, na własność jednostkom prowadzącym
działalność w tym zakresie. Przekazanie na rzecz jednostek państwowych i komunalnych
może nastąpić nieodpłatnie.

7. Nieruchomości przeznaczone na drogi krajowe, stanowiące własność Skarbu Państwa,
wchodzące w skład Zasobu, stają się nieodpłatnie, z mocy prawa, przedmiotem trwałego
zarządu ustanowionego na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z
dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej stała się ostateczna.
Ustanowienie trwałego zarządu stwierdza wojewoda w drodze decyzji. Decyzja
wojewody stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

7a. Prezes Agencji, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw gospodarki, może nieodpłatnie, w drodze umowy,
przekazać na własność zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w rozumieniu
ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 274) nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, przeznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne. Koszty
związane z przygotowaniem geodezyjnym i prawnym nieruchomości ponosi
zarządzający.

7b. Prezes Agencji, w drodze decyzji, przekazuje nieodpłatnie w trwały zarząd na czas
nieoznaczony ministrowi właściwemu do spraw sportu i kultury fizycznej, na jego
wniosek, nieruchomości niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia finałowego
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Decyzja Prezesa stanowi
podstawę do wyłączenia nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
jej protokolarnego przejęcia przez właściwy organ do zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa i jest podstawą wpisu do księgi wieczystej.
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8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb
dokonywania zamiany nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 6.

9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, należy określić:
1) warunki i procedurę dokonywania zamiany;
2) warunki, w których zamianę uznaje się za ekwiwalentną, z tym że grunt rolny

stanowiący własność osoby podlegającej przepisom o ubezpieczeniu społecznym
rolników może być zamieniany na grunt rolny Zasobu o większej powierzchni, nie
większej jednak niż dziesięciokrotnie licząc w hektarach przeliczeniowych;

3) warunki i tryb dokonywania rozliczeń w przypadku nieekwiwalentnej zamiany
gruntu.

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB
PRAWNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Art. 4a.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), zwanej dalej
"ustawą o rachunkowości",

2) składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której
mowa w art. 16g ust. 3,

3) przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego,

4) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo
wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i
niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań
gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo
samodzielnie realizujące te zadania,

5)  programie restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw - oznacza to restrukturyzację
na podstawie ustaw:
a) z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do

funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach
i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5,
poz. 41 i Nr 154, poz. 1802),

b) z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału
obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i
Nr 100, poz. 1080),
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c) z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. z 2000 r.
Nr 74, poz. 856),

d) z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2000 r. Nr 84,
poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802),

e) z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. z 2001 r.
Nr 111, poz. 1196),

f)  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych
zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684),

6)  urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla
podatnika naczelnik urzędu skarbowego,

7)  ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535),

[8)  ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 28 lipca 2005 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420),]

<8) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym – oznacza to ustawę z dnia 21
listopada 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr …, poz....),>

9)  samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:
a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części

przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego
na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy,
van,

b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są
od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u
którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze
od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub
trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza
50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim,
długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu
a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,
mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby
pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części
pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,

c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu
ładunków,

d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do
przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów
prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do
ustawy o podatku od towarów i usług,

10)  małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży
(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim
roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000
euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro
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ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października
poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł,

11)  zagranicznym zakładzie - oznacza to:
a) stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium

jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego
państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo
miejsce wydobywania bogactw naturalnych,

b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego
państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,

c) osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na
terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma
pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie
wykonuje

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej,

12)  certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla
celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa
miejsca siedziby podatnika.

Art. 12.
1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności:

1) otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,
2)  wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także

wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem
świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady
budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności
publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich
związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków
w nieodpłatny zarząd lub używanie,

3)  wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych:
a) zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem

umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy,
b) środków na rachunkach bankowych - w bankach,

4)  wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25
lub 43, zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów,

4a)  dla uczestników funduszy inwestycyjnych - otrzymane dochody funduszu, w
przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania
jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,

4b)  dla zarządców przedsiębiorstw państwowych - wynagrodzenia z tytułu realizacji
umowy o zarządzanie, w tym prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa,

4c)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art.
17f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 17h,
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4d)  wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne
w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów,

4e)  równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych
do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których
dokonano tych odpisów,

4f)  w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku
akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i
usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio
został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów,

4g)  kwota podatku od towarów i usług:
a) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m,
lub

b) dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub
wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a)

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku
odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług,

5) u ubezpieczycieli - kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych, utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami,

5a)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w
art. 16 ust. 1 pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów,

6)  w bankach - kwota stanowiąca równowartość:
a) rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997

r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr
141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208 i Nr 153, poz. 1271), rozwiązanej lub
wykorzystanej w inny sposób,

b) rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt
26, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem
ust. 4 pkt 15 lit. b),

7)  nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w
spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się
odpowiednio,

8)  wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udziałów (akcji) objętych
w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części,

9)  w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a
przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub
majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa
- wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące
lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust.
2 i 3 stosuje się odpowiednio.

1a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przychód ustala się
proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie.
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1b. Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu:
1) zarejestrowania spółki kapitałowej albo
2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, albo
3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym

podwyższeniem kapitału zakładowego.
2.  Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego

przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień
uzyskania przychodu.

2a. (uchylony).
3.  Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji

rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie
zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów,
udzielonych bonifikat i skont.

3a. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust.
3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo
częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.

3b. (uchylony).
3c. Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w
umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

3d. Przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz
gazu przewodowego.

3e. W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się
ust. 3a, 3c i 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

4. Do przychodów nie zalicza się:
1) pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług,

które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także
otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych
odsetek od tych pożyczek (kredytów),

2) kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od
udzielonych pożyczek (kredytów),

3)  zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w
spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz
spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w
związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź
objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do
spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień
ich faktycznego wniesienia,

4)  przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego,
funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w
banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela,

4a) przychodów otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytułu
zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne,
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5) przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych zwiększają ten fundusz,

6) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody
budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych
do kosztów uzyskania przychodów,

6a) zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
6b) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów,
nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,

7) odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań
podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu
różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów,

8)  kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu
pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z:

a) bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków lub

b)  postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu
przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub

c) realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw,
9) należnego podatku od towarów i usług,

10)  zwróconej, na podstawie odrębnych przepisów, różnicy podatku od towarów i usług,
10a)  zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług w

rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
11)  dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach

określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad
wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych
na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego,
przeznaczonych na fundusz zasobowy,

12)  w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10
ust. 1 pkt 6, przychodu udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub
dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez
spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną,

13)  przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu
zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego
przeniesienia własności przedmiotu umowy,

14)  wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także
wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych
lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od
rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych
instytucji finansowych, w ramach rządowych programów,

15)  w bankach:
a) nominalnej wartości akcji (udziałów) przedsiębiorców objętych programem

restrukturyzacji realizowanym na podstawie odrębnych ustaw, objętych za
wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) udzielonych tym przedsiębiorcom,
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na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania
przychodów; w przypadku odpłatnego zbycia tych akcji (udziałów) nie ustala się
kosztów uzyskania przychodów,

b) rezerw zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, rozwiązanych lub
zmniejszonych w wyniku zamiany wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek)
na akcje (udziały) przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji na
podstawie odrębnych ustaw,

c)  przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu
funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z
tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości niespłaconej części udzielonych
kredytów (pożyczek),

16)  wartości świadczeń wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w
przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

17)  kwot odpowiadających wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi
granicami państwa polskiego w części zaliczonej na podstawie odrębnych przepisów
na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości Skarbu Państwa,

[18)  wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy
o partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu lub
innemu podmiotowi, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym, przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art.
19 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,

19)  nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny,
którego przedmiotem są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o których
mowa w art. 16a-16c, wniesiony przez podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie
o partnerstwie publiczno-prywatnym, do spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 tej
ustawy,]

<18) wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi
publicznemu lub innemu podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym, przez partnera prywatnego lub spółkę,
o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,

19) nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny,
którego przedmiotem są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne,
o których mowa w art. 16a–16c, wniesiony przez podmiot publiczny, o którym
mowa w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, do spółki, o której mowa
w art. 14 ust. 1 tej ustawy,>

20)  przychodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu
inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego
samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004
r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 183,
poz. 1537).

4a.  (skreślony).
4b.  W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o

podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz
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osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te
między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego
nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia
wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej
stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności
zapłaty.

4c.  W przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych, na zasadach
określonych w odrębnych przepisach (sprzedaż krótka), przychód ustala się na dzień
zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub na dzień, w którym miał nastąpić
zwrot tych papierów wartościowych zgodnie z zawartą umową pożyczki.

4d.  W przypadku podatników dokonujących zbycia udziałów (akcji) jednej spółki
kapitałowej innej spółce kapitałowej, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka zbywająca
(obejmująca), podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od
całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania oraz w zamian za
zbywane udziały (akcje) spółka zbywająca otrzyma udziały (akcje) spółki nabywającej
albo otrzyma udziały (akcje) spółki nabywającej wraz z zapłatą w gotówce w wysokości
nie wyższej niż 10 % wartości nominalnej otrzymanych udziałów (akcji) lub - w
przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), a także
jeżeli w wyniku nabycia udziałów (akcji):

1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której
udziały (akcje) są zbywane, albo

2) spółka posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały
(akcje) są zbywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych udziałów (akcji) w spółce
zbywającej i w spółce nabywającej.

4e.  Zasady wymienione w ust. 4 pkt 15 lit. c nie mają zastosowania do przychodów ze zbycia
wierzytelności w części dotyczącej odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych od
kredytów (pożyczek).

5.  Wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen
rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i
gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i
miejsca ich uzyskania.

5a.  Wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest
różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w
ust. 5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się
odpowiednio.

6. Wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się:
1) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności

gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych
odbiorców,

2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości

równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego
lokalu,
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4)  w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy
świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku,
z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca
udostępnienia.

6a.  Wartością świadczeń częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica
między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 6, a
odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

7.  (skreślony).
8.  (skreślony).
9.  Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów

(pożyczek), nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych od
dnia wymagalności ich przekazania.

10.  Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7
ustawy o podatku od towarów i usług.

11.  Przepisy ust. 4d stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w
załączniku nr 3 do ustawy.

Art. 13.
1. Za przychód z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie w całości lub w części do

używania innym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie
mającym osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 3, uważa się równowartość czynszu,
jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości,
ustaloną na podstawie przeciętnej wysokości czynszów stosowanych w danej
miejscowości przy najmie lub dzierżawie nieruchomości tego samego rodzaju.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się przy udostępnieniu:
1) lokali mieszkalnych osobom pozostającym z podatnikiem w stosunku pracy, dla

których stanowi ono nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych,

2) nieruchomości lub jej części do użytku na cele działalności naukowej, naukowo-
technicznej, oświatowej, oświatowo-wychowawczej, kulturalnej, w zakresie kultury
fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kultu religijnego oraz
związkom zawodowym,

[3) nieruchomości lub ich części przekazanych do używania przez podmiot publiczny
partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o
partnerstwie publiczno-prywatnym, w ramach umowy o partnerstwie publiczno-
prywatnym, jeżeli jest ono przedmiotem wkładu własnego, o którym mowa w art. 4
pkt 6 tej ustawy.]

<3) nieruchomości lub ich części przekazanych do używania przez podmiot
publiczny partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w ramach umowy o partnerstwie
publiczno-prywatnym, jeżeli jest ono przedmiotem wkładu własnego podmiotu
publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy.>
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3. Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 7, 9 i 10 stosuje się odpowiednio.

Art. 15.
1.  Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych
w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu
średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

1a.  (uchylony).
1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są koszty ustalone

zgodnie z ust. 1, a także:
1)  rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone zgodnie z odrębnymi przepisami -

do wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec roku podatkowego w
stosunku do ich stanu na początek roku; przy ustalaniu zaliczek, o których mowa w
art. 25, kosztem uzyskania przychodu jest przyrost stanu rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych na koniec okresu, za który wpłacana jest zaliczka, w stosunku do
stanu tych rezerw na początek roku podatkowego,

2) odpisy na fundusz prewencyjny w wysokości określonej w odrębnych przepisach,
jeżeli równowartość odpisów zwiększy środki funduszu,

3) wpłaty z tytułu, określonego w przepisach o działalności ubezpieczeniowej, nadzoru
nad działalnością zakładów ubezpieczeń.

1c.  (skreślony).
1d. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w
rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych.

1e. W powszechnych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku
podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także:

1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności otwartego funduszu emerytalnego,
2) kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego,
3) wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym, jeżeli

środki zgromadzone na rachunku rezerwowym tego funduszu są niewystarczające na
pokrycie tego niedoboru,

4) wpłaty dokonane na Fundusz Gwarancyjny, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934,
z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 110,
poz. 1256) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach,

5)  opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie
wymienionej w pkt 4.

1f. W pracowniczych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku
podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także:

1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego funduszu
emerytalnego,

2)  opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie
wymienionej w ust. 1e pkt 4.
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1g. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa emerytalnego
kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1,
a także:

1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego towarzystwa
emerytalnego,

2)  opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie
wymienionej w ust. 1e pkt 4.

1h.  W bankach kosztem uzyskania przychodów są także:
1) rezerwa na ryzyko ogólne tworzona w roku podatkowym zgodnie z art. 130 ustawy, o

której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6,
2) strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu kredytów
(pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a wartością
wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości uprzednio utworzonej na tę
część wierzytelności rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z
niniejszą ustawą,

3) przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych
tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny:
a) pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności,
b) kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności,
c) kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności
- objęte umową o subpartycypację.

1i.  W przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy
lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w
związku z którymi, stosownie do art. 12 ust. 5-6a, określony został przychód, kosztem
uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z
odrębnymi przepisami, jest:

1) wartość przychodu określonego w art. 12 ust. 5 i 6 albo
2) wartość przychodu, określonego w art. 12 ust. 5a i 6a, powiększona o wydatki na nabycie

częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń
- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.
1j.  W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za

wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część -
na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o
którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości:

1) wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi
przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu
niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne,

2) wartości:
a) nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce

albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład
niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
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b) określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce
albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie
zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,

c) określonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w
spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w
zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części

- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w
spółdzielni,

3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków
na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli
przedmiotem wkładu są te inne składniki.

1k.  W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni
objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji),
wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

1) nominalnej wartości objętych udziałów (akcji), wkładów z dnia ich objęcia -jeżeli te
udziały (akcje), wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci
niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

[1a) wartości początkowej przedmiotu wkładu własnego, o którym mowa w art. 4 pkt 6 lit. b)
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi
przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku wniesienia
gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów wartości równej wydatkom
poniesionym na ich nabycie,]

<1a) wartości początkowej składnika majątkowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, będącego przedmiotem wkładu
własnego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy, zaktualizowanej zgodnie z
odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu
sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w
przypadku wniesienia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów
wartości równej wydatkom poniesionym na ich nabycie;>

2) wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg
przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie
wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

1l.  W przypadku umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny albo
ich zbycia na rzecz spółki w celu ich umorzenia, do ustalenia kosztu, o którym mowa w
art. 12 ust. 4 pkt 3, przepisy ust. 1k stosuje się odpowiednio.

1ł.  Kosztami uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9, są wydatki,
zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, poniesione na nabycie
składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane.

1m.  W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów
(akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość nominalna ustalona
na dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo
na dzień zarejestrowania spółek nowo zawiązanych.
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1n.  W przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych, o którym mowa
w art. 12 ust. 4c, kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na odkupienie
papierów wartościowych w celu ich zwrotu.

1o.  Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład
niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te
powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1j.

1p.  Przepisów ust. 1h pkt 2 i 3 nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów
(pożyczek), nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych od
dnia wymagalności ich przekazania.

1q.  U przedsiębiorców telekomunikacyjnych kosztem uzyskania przychodów są koszty
ustalone zgodnie z ust. 1, a także:

1) kwota dopłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800),

2) kwota rocznej opłaty telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 183 ustawy wymienionej
w pkt 1.

[1r.  Dla partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o
partnerstwie publiczno-prywatnym, określonych w umowie o partnerstwie publiczno-
prywatnym, w przypadku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub
innego podmiotu, o którym mowa w art. 25 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych
lub wartości niematerialnych i prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem
uzyskania przychodu jest wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których
mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.]

<1r. Dla partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym, określonych w umowie o partnerstwie
publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu
publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy,
własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w terminie
określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa
tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszona o
sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.>

2. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega
opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe
ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się
w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie
przychodów.

2a.  Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi
koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega
opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w
takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

3. W celu ustalenia wartości zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego lub w
działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej
produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio
przepis art. 12 ust. 5.
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4.  Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w
latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym
roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z
zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

4a.  Poniesione koszty prac rozwojowych zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w
roku podatkowym, w którym zostały zakończone, o ile nie mogą być uznane za wartości
niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 2 pkt 3.

4b.  Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do
przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku
podatkowego do dnia:

1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później
jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są
obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia
tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do
sporządzania sprawozdania finansowego

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im
przychody.
4c.  Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b
pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który
sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

4d.  Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są
potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok
podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku
podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów
proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

4e.  Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt
w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku),
albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury
(rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo
biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, tryb i
terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i 2 pkt
1-3, wartości początkowej składników majątku, o której mowa w art. 16d ust. 1,
jednostkowej ceny nabycia części składowych i peryferyjnych, o których mowa w art.
16g ust. 13, oraz wartości początkowej środków trwałych, o której mowa w art. 16j ust. 1
pkt 1 lit. a) i b), jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech
kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu
roku ubiegłego przekroczy 10%.

5a. (skreślony).
5b. Wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych ogłasza Prezes Głównego Urzędu

Statystycznego w odstępach kwartalnych.
6. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z
przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.
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7.  W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o
podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz
osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te
między stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub
wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

8.  Przepisy ust. 1k, 1l, 1m oraz 1o stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w
załączniku nr 3 do ustawy.

Art. 17.
1. Wolne od podatku są:

( pkt 1 – 41 pominięto)

[42) wkład własny podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy o
partnerstwie publiczno-prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego lub
spółkę, o której mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, i przeznaczony na cele określone w
umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 7,]

<42)  wkład własny, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o partnerstwie publiczno-
prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w
art. 14 ust. 1 tej ustawy, i przeznaczony na cele określone w umowie o
partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 7,>

43)  dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których
mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
(Dz. U. Nr 94, poz. 651), na zasadach określonych w tej ustawie, w części
niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów,

44)  dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw
budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych
prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z
gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z
utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej
działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi,

45)  dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty -
w części przeznaczonej na cele szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8,

46)  dochody spółek wodnych i ich związków, przeznaczone na cele statutowe,
47)  dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w
zakresie określonym w odrębnych ustawach,

48)  kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z
budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w
zakresie określonym w odrębnych ustawach,

49)  dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9
ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.),
pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została
utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części
wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim
następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.
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1a.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody
na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów
przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego,
piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu
powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub
dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak
dochody jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych
przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu
elektronicznego,

1a)  dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub
wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach
określonych w art. 17a-17k,

2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż
wymienione w tych przepisach.

1b.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody
na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli
dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w
tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków
niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

1c. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:
1)  przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach,
2) przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję

organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki
pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,

3) zakładach budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób
prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb
publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i
kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz
transportu zbiorowego.

1d. Przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodów
osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia się przychodów
uzyskanych:

1)  w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych
wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli tej Agencji,

2) ze sprzedaży produktów produkcji rolniczej nabytych przez spółdzielnie zajmujące
się produkcją rolną od członków tych spółdzielni - w części odpowiadającej cenie
nabycia tych produktów.

1e.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody
na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w
przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:

1) wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów
skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
po dniu 1 stycznia 1997 r.,
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2)  papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów
finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), o ile
nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75
tej ustawy, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub
instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony
podmiot w rozumieniu powołanej ustawy,

3)  jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.
1546).

1f.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany
i wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1.

2.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
wydatków, które mogą być uznane za poniesione na cele szkoły w rozumieniu ust. 1 pkt
7.

3.  (uchylony).
4.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu

dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.
5.  W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do

zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia
podatkowego.

6.  W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany do
zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił
prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w
rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w
którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek
danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym.

7.  Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegają środki stanowiące zwrot
wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego
przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub
za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji w spółce
handlowej.

8.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody
przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na:

1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń
niezbędnych do prowadzenia szkoły,

2) organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej
wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte
przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

9.  Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na:
1) zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych,
2) szkolenie członków grupy producentów rolnych.

10.  Przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1
pkt 49.
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USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. O GOSPODARCE KOMUNALNEJ (Dz. U. z 1997 r.

Nr 9, poz. 43, z późn. zm.)

Art. 9.
<1.> Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek.
<2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą także tworzyć spółki komandytowe lub

komandytowo-akcyjne, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr …., poz. …).>

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. U. z

2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)

Art. 13.
1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem

obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i
zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia,
oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami
rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako
wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych
fundacji.

[1a.  Nieruchomość może być także przekazywana nieodpłatnie w drodze umowy, w tym
również w formie darowizny, partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169,
poz. 1420) jako wkład własny podmiotu publicznego w celu realizowania zadań
publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, z zastrzeżeniem art. 25 ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym.]

<1a. Nieruchomość może być także przekazywana nieodpłatnie w drodze umowy
partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr …, poz. ....), na
czas realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.>

2. Nieruchomość może być, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1, przedmiotem darowizny na cele
publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a
jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie
darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku
niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu, z
zastrzeżeniem ust. 2a.

2a. Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa dokonuje
starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej - za zgodą wojewody, a
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego jej
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organ wykonawczy - za zgodą rady albo sejmiku. Odstąpienie od odwołania darowizny
następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.

3. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być przedmiotem
wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego do spółki.

4. Sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego, a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów
niepieniężnych (aportów) do spółek, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora
zabytków.

Art. 37.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie

wieczyste w drodze przetargu.
2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:

1) jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu,
stosownie do art. 34;

2) zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego
oraz między tymi jednostkami;

3) jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2;
4) zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;
5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;
6)  przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki

zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w
użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć,
jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;

7) ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej
państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;

8) jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie
jest położona;

9) przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych
współwłaścicieli nieruchomości;

10) jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane
stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

[11) jest sprzedawana na rzecz partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jako
wkład własny podmiotu publicznego, w celu realizowania zadań publicznych w
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, z zastrzeżeniem art. 25 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;]

<11) jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym,
jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego;>

12) jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1.
3. Wojewoda - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a

odpowiednia rada lub sejmik - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność
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jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały,
mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod
budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo
innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są
to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.
Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby,
która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli
nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu tego
nie stosuje się, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden
podmiot spełniający powyższe warunki.

4.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub
dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Wojewoda
albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Art. 68a.
[1. Właściwy organ może udzielić za zgodą, odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku,

bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest
sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, w ramach przekazania
wkładu własnego podmiotu publicznego, w celu wykonania umowy o partnerstwie
publiczno-prywatnym.

2. Sprzedaż nieruchomości na zasadach określonych w ust. 1 następuje z zastrzeżeniem
prawa odkupu. Wykonanie prawa odkupu następuje najpóźniej w terminie 6 miesięcy od
dnia zakończenia realizacji zadania publicznego przez partnera prywatnego lub spółkę, o
której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym.

3. Z chwilą wykonania prawa odkupu partner prywatny lub spółka, o której mowa w art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jest
obowiązany przenieść na rzecz podmiotu publicznego własność nieruchomości za
zwrotem ceny ustalonej zgodnie z ust. 1, chyba że umowa o partnerstwie publiczno-
prywatnym stanowi inaczej.]

<1. Właściwy organ może udzielić za zgodą, odpowiednio wojewody albo rady lub
sejmiku, bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość
jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli
sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego.

2. Sprzedaż nieruchomości na zasadach określonych w ust. 1 następuje z zastrzeżeniem
prawa odkupu. Wykonanie prawa odkupu następuje najpóźniej w terminie 6
miesięcy od zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-
prywatnym.

3. Z chwilą wykonania prawa odkupu partner prywatny lub spółka, o której mowa w
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym, jest obowiązany przenieść na rzecz podmiotu publicznego własność
nieruchomości za zwrotem ceny ustalonej zgodnie z ust. 1 i po uwzględnieniu jej
waloryzacji.>
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4. Do prawa odkupu, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 593 § 1 oraz art.
594 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm.).

Art. 109.
1. Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:

1) niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu
Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego;

2) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę;

3) nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na
obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo
nieruchomości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego;

4) nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego
takiej nieruchomości;

5) (uchylony).
2. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do nieruchomości przeznaczonych w planach

miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planów miejscowych do
nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Przepis art. 92 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.

3. Prawo pierwokupu nie przysługuje, jeżeli:
1) sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje na rzecz osób

bliskich dla sprzedawcy;
2) sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje między

osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego;
3) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione jako

odszkodowanie lub rekompensata za utratę własności nieruchomości;
4) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione w wyniku

zamiany własności nieruchomości;
5) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, prawo pierwokupu nie zostało

ujawnione w księdze wieczystej;
6) sprzedaż nieruchomości następuje na cele budowy dróg krajowych.
<7) prawo pierwokupu przysługuje partnerowi prywatnemu lub ostatniemu

partnerowi prywatnemu w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 21
listopada 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.>

4. Prawo pierwokupu wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.



- 29 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z

2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz.

1056 i Nr 199, poz. 1227)

Art. 405.
1. Środki funduszy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz
na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających
zwrotowi.

2. Środki funduszy mogą być także przeznaczane na współfinansowanie projektów
inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków
bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi
oraz współpracy dwustronnej.

[3. Środki funduszy przeznacza się także na współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w
ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.
1420).]

<3. Środki funduszy przeznacza się także na współfinansowanie przedsięwzięć
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach
określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. Nr …, poz....).>

4. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzeń,
szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej ze środków funduszy na
przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, biorąc pod uwagę w
szczególności wymagania dotyczące dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej
określone w przepisach Unii Europejskiej w tym zakresie.

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. O TRANSPORCIE KOLEJOWYM (Dz. U. z 2007 r. Nr
16, poz. 94, z późn. zm.

[Art. 5a.
Do zadań z zakresu zarządzania infrastrukturą kolejową o znaczeniu obronnym, przepisów
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.
1420) nie stosuje się.]

<Art. 5a.
Do zadań z zakresu zarządzania infrastrukturą kolejową o znaczeniu obronnym,
przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.
U. Nr …, poz. ….) nie stosuje się.>
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USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O
WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

Art. 11.
1. Organy administracji publicznej:

1) wspierają w sferze, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące
działalność statutową w danej dziedzinie;

2) powierzają w sferze, o której mowa w art. 4, organizacjom oraz podmiotom
wymienionym w pkt 1 realizację zadań publicznych.

2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

3.  W otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 2, uczestniczą organizacje
pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, spółdzielnie socjalne oraz jednostki
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

4. Powierzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić w innym trybie niż określony
w ust. 2, jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w
odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie
określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod
kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.

[5.  Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w ust. 1, może nastąpić na
zasadach i w trybie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. Nr 169, poz. 1420).]

<5. Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w ust. 1, może nastąpić na
zasadach i w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. Nr …, poz....).>

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O AGENCJI RYNKU ROLNEGO I ORGANIZACJI
NIEKTÓRYCH RYNKÓW ROLNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702)

[Art. 11a.
Agencja nie może realizować zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005
r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420), z wyłączeniem inwestycji
służących przechowywaniu produktów rolnych i żywnościowych.]

<Art. 11a.
Agencja nie może realizować zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 21
listopada 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr …., poz. .….), z
wyłączeniem inwestycji służących przechowywaniu produktów rolnych i
żywnościowych.>
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USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 249, poz.
2104, z późn. zm.)

Art. 37.
1. Jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art.

4 ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą obejmować lub nabywać udziałów lub akcji w spółkach oraz
nabywać obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

[2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy objęcia lub nabycia akcji i udziałów lub
nabycia obligacji określonych w ust. 1, w celu zaspokojenia roszczeń, zabezpieczenia
wierzytelności lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne,
z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jednostka sektora finansów publicznych zbywa - w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw Skarbu Państwa - akcje, udziały lub obligacje, przeznaczone na cele określone
w ust. 2, w okresie 3 lat od ich nabycia.]

<2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) objęcia lub nabycia akcji i udziałów lub nabycia obligacji określonych w ust. 1,
w celu zaspokojenia roszczeń, zabezpieczenia wierzytelności lub zabezpieczenia
należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne;

2) objęcia akcji i udziałów w spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr …., poz.
…).

3. Jednostka sektora finansów publicznych zbywa – w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw Skarbu Państwa – akcje, udziały lub obligacje, przeznaczone
na cele określone w ust. 2 pkt 1, w okresie 3 lat od ich nabycia.>

4. Wpływy ze zbycia akcji, udziałów i obligacji stanowią przychody budżetu państwa.

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. O FINANSOWANIU INFRASTRUKTURY
TRANSPORTU LĄDOWEGO (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136)

Art. 3.
1. Zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz

zarządzania nimi finansowane są przez:
1)  ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Generalnego Dyrektora

Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowych spółek specjalnego przeznaczenia w
odniesieniu do dróg krajowych;

2) samorząd województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich;
3) samorząd powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych.

2. Zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony
dróg gminnych oraz zarządzania nimi finansowane są z budżetów gmin.
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3. W granicach miast na prawach powiatu zadania w zakresie finansowania, budowy,
przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami publicznymi, z
wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane są z budżetów tych miast.

4. Zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg
zakładowych oraz zarządzania nimi finansowane są ze środków podmiotów
zarządzających tymi drogami.

[5. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być
realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby
fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej.]

<5. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być
realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez
osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego.>

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI
ROZWOJU (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984)

Art. 28.
1. W ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowane projekty:

1)  indywidualne - o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane
przez instytucję zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet
Monitorujący;

2)  systemowe - polegające na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych
określonych w odrębnych przepisach;

3) wyłonione w trybie konkursu;
4)  (uchylony).

1a.  Lista projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, realizowanych w ramach krajowych
programów operacyjnych, jest ogłaszana przez ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego, w formie obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

1b.  Lista projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, realizowanych w ramach regionalnych
programów operacyjnych, jest przyjmowana przez zarząd województwa w formie
uchwały ogłaszanej w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

2.  Jeżeli instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca jest jednocześnie
beneficjentem, podstawę dofinansowania projektu stanowi odpowiednio:

1) decyzja podjęta przez instytucję zarządzającą;
2) umowa o dofinansowanie zawarta między instytucją zarządzającą a instytucją

pośredniczącą.
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3.  Nadzór nad realizacją regionalnych programów operacyjnych sprawuje właściwy
wojewoda, na zasadach określonych w art. 78-80, art. 81-83, art. 86 i 87 oraz art. 88a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

4.  Do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie zadań zarządu województwa, o których
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2, 4, 7, 8, 9 i 13, stosuje się art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

<9. W ramach programu operacyjnego dofinansowane mogą być także projekty,
o których mowa w ust. 1, realizowane w formie partnerstwa publiczno-prywatnego,
na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. Nr …, poz....).>

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. O POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
(Dz. U. Nr 249, poz. 1829)

Art. 4.
1. Agencja zapewnia w przestrzeni powietrznej, o której mowa w art. 3, służbę ruchu

lotniczego oraz inne służby żeglugi powietrznej: służbę łączności, służbę nawigacji,
służbę dozorowania oraz służbę informacji lotniczej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Lotniskowa służba informacji powietrznej, wchodząca w skład służby ruchu lotniczego,
może być zapewniana także przez inne podmioty.

3. Agencja realizuje inne zadania niż określone w ust. 1 dla instytucji zapewniających
służby żeglugi powietrznej, wskazane w Prawie lotniczym oraz w jej statucie, a w
szczególności:

1) dostarcza użytkownikom przestrzeni powietrznej informacje meteorologiczne;
2) dokonuje zakupu, utrzymuje oraz modernizuje urządzenia i systemy łączności

lotniczej, nawigacji i dozorowania przestrzeni powietrznej;
3) kontroluje z powietrza systemy łączności lotniczej, nawigacji i dozorowania

przestrzeni powietrznej;
4) prowadzi szkolenia i udziela konsultacji w zakresie żeglugi powietrznej;
5) prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie żeglugi powietrznej;
6) zapewnia projektowanie procedur lotu.

4. Agencja zapewnia koordynację działań poszukiwawczo-ratowniczych.
5. Agencja, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw transportu, może prowadzić

także inną działalność, niezwiązaną z realizacją zadań wskazanych w ust. 1 i 3, przy
zachowaniu warunku wyodrębnienia w księgach rachunkowych tej działalności.

[6. Agencja może realizować zadanie polegające na zapewnianiu służby ruchu lotniczego na
zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420), po uzyskaniu zgody ministra właściwego do
spraw transportu.]

<6. Agencja może realizować zadanie polegające na zapewnianiu służby ruchu
lotniczego na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o
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partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr …, poz. …), po uzyskaniu zgody
ministra właściwego do spraw transportu.>

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o PRZYGOTOWANIU FINAŁOWEGO TURNIEJU
MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz.
1219 oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058)

Art. 2.
1. Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012 finansuje się w szczególności ze

środków:
1) budżetu państwa ustalonych w ustawach budżetowych, w tym w ramach limitu

wydatków na programy wieloletnie;
2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego ustalonych w uchwałach budżetowych,

w tym w ramach limitu wydatków na programy wieloletnie;
3) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

[2. Przepis ust. 1 nie wyłącza finansowania przedsięwzięć Euro 2012 na zasadach
określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.
U. Nr 169, poz. 1420).]

<2. Przepis ust. 1 nie wyłącza finansowania przedsięwzięć Euro 2012 na zasadach
określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. Nr …, poz. …).>

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA
WOLNOŚCI POZA ZAKŁADEM KARNYM W SYSTEMIE DOZORU
ELEKTRONICZNEGO (Dz. U. z 2008 r. Nr 172, poz. 1069):

Art. 3.
1. Czynności materialno-techniczne związane z kontrolą zachowania skazanego w czasie

odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego przy użyciu
środków technicznych powierza się upoważnionemu podmiotowi dozorującemu.

[2. Wspieranie oraz powierzanie czynności, o których mowa w ust. 1, może nastąpić na
zasadach i w trybie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwanej dalej "ustawą o
partnerstwie publiczno-prywatnym". Umowa o wspieranie lub powierzenie zadania
publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony.]
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<2. Wspieranie oraz powierzanie czynności, o których mowa w ust. 1, może nastąpić na
zasadach i w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. Nr …, poz. ….), zwanej dalej „ustawą o partnerstwie publiczno-
prywatnym”. Umowa o wspieranie lub powierzenie zadania publicznego może być
zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony.>

Art. 4.
1. Upoważnionym podmiotem dozorującym może być instytucja państwowa, przedsiębiorca

lub podmiot zagraniczny mający siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest
przedsiębiorcą w rozumieniu prawa kraju rejestracji i spełnia warunki do wykonywania w
Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej, który może wykonywać działalność
gospodarczą polegającą na wykonywaniu czynności materialno-technicznych związanych
z kontrolą nałożonego na skazanego przez sąd penitencjarny obowiązku pozostawania w
miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, jak
również obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach lub
zakazu zbliżania się do określonej osoby, a także na rejestracji przypadków naruszenia
tych obowiązków lub zakazu.

[2. Wyboru upoważnionego podmiotu dozorującego dokonuje Minister Sprawiedliwości w
trybie art. 14 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub w trybie określonym w
rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 3.]

<2. Wyboru upoważnionego podmiotu dozorującego dokonuje Minister
Sprawiedliwości w trybie określonym w ustawie o partnerstwie publiczno-
prywatnym lub w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.>

3. Minister Sprawiedliwości może określić, w drodze rozporządzenia, tryb wyboru
upoważnionego podmiotu dozorującego, jego minimalne wymagania kapitałowe oraz
inne warunki, które powinien spełniać ten podmiot, mając na uwadze konieczność
zapewnienia prawidłowego wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego.


