
Projekt z dnia 11 lutego 2016 r.

U S T A W A

z dnia ………………. 2016 r.

o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji 

działalności organów administracji podatkowej i kontroli skarbowej

Art. 1.  Ustawa określa:

1)  sposób  realizacji  projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 

publicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 1114) z zakresu spraw należących do działu finanse 

publiczne,

2) zasady wyposażania administracji podatkowej i kontroli skarbowej w systemy 

teleinformatyczne albo urządzenia informatyczne lub oprogramowanie  zapewniające  

zwiększenie efektywności działań tych organów 

– w celu zapewnienia  organom administracji podatkowej i kontroli skarbowej narzędzi do 

analizy  prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia prawa podatkowego w oparciu o dane 

znajdujące się w systemach teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, organów administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej.

Art. 2. 1. W celu realizacji projektów informatycznych oraz wyposażenia administracji 

podatkowej i kontroli skarbowej w systemy teleinformatyczne albo urządzenia informatyczne 

lub oprogramowanie, o których mowa w art. 1, Skarb Państwa może utworzyć spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „spółką celową”.

2. Spółka celowa utworzona przez Skarb Państwa wykonuje zadania na rzecz Skarbu 

Państwa.

3. Oświadczenie woli o utworzeniu spółki celowej i objęciu udziału albo udziałów w tej 

spółce składa w imieniu Skarbu Państwa minister właściwy do spraw finansów publicznych, 

w formie aktu notarialnego.

3. Kapitał zakładowy spółki celowej wynosi co najmniej 5 000 000 zł.

4. W przypadku gdy udziały w spółce celowej są pokrywane wkładami pieniężnymi 

i niepieniężnymi, wkład pieniężny wynosi co najmniej 5 000 000 zł.
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5. Udział albo udziały w spółce celowej nie mogą być zbywane ani obciążane przez 

Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

z wyjątkiem zbycia w celu umorzenia.

Art. 3. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje w stosunku do 

spółki celowej uprawnienia, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 6, art. 5a, art. 18 i art. 19a 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 

Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224, z późn. zm.1)), a także  łączy, dzieli 

i przekształca tę spółkę.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje i odwołuje członków 

organów spółki celowej.

3. W razie połączenia spółki, o której mowa w art. 2 ust. 1 z inną spółką zależną 

bezpośrednio od Skarbu Państwa uprawnienia Skarbu Państwa w spółkach powstałych po 

połączeniu wykonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, chyba że statut lub 

umowa spółki powstałej wskutek połączenia stanowi, że uprawnienia te wykonuje inny 

organ.

Art. 4. 1.  Skarb Państwa może rozwiązać spółkę celową:

1) po zrealizowaniu celu, dla którego została utworzona;

2) w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania zadań.

2. Oświadczenie woli o rozwiązaniu spółki celowej składa w imieniu Skarbu Państwa 

minister właściwy do spraw finansów publicznych w formie aktu notarialnego. Oświadczenie 

woli o rozwiązaniu spółki celowej zastępuje uchwałę zgromadzenia wspólników 

o rozwiązaniu spółki.

Art. 5. 1. Spółka celowa nie może:

1) prowadzić działalności niezwiązanej z realizacją celu, dla którego została utworzona;

2) tworzyć innych podmiotów;

3) nabywać akcji, udziałów lub podobnych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach.

2. W stosunku do spółki celowej nie wszczyna się postępowania restrukturyzacyjnego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 

978, z późn. zm.2)).

3. Nie można ogłosić upadłości spółki celowej.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1223 i 1322.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz.1259, 1513, 1830 i 1844.
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Art. 6. 1. Zarząd spółki celowej składa się z nie mniej niż 3 i więcej niż 5osób.

2. Rada nadzorcza spółki celowej składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może powołać w skład rady 

nadzorczej spółki celowej sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. Do członków zarządu spółki celowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 marca 

2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 254, z późn. zm.3)).

5. Do członków zarządu i rady nadzorczej spółki celowej nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 

i 978).

Art. 7. 1. Powierzenie spółce celowej zadań może nastąpić na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a spółką celową.

2. Do powierzenia spółce celowej zadań,  na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1,  

nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

3. Umowę, o której mowa w ust. 1, sporządza się w formie pisemnej, na podstawie 

projektu umowy, który opracowuje spółka celowa.

Art. 8. 1. W umowie, o której mowa w art. 7,  określa się w szczególności:

1) przedmiot i zakres zadań powierzanych spółce celowej;

2) harmonogram przygotowania lub wykonania zadań powierzonych spółce celowej;

3) termin wykonania zadań powierzonych spółce celowej;

4) zakres praw i obowiązków spółki celowej;

5) sposób sprawowania kontroli wykonania zadań powierzonych spółce celowej;

2. W przypadku gdy zadania powierzone spółce celowej na podstawie umowy, o której 

mowa w art. 7 ust. 1, są finansowane lub dofinansowane ze środków dotacji celowej przepis 

art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

z późn. zm.4)) stosuje się.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1645, z 2014 r. 
poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 1322.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, 
z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 
1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.
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Art. 9. 1. Przychodami spółki celowej  są:

1) dotacje celowe z budżetu państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów inwestycji;

2) dotacje podmiotowe na dofinansowanie  działalności bieżącej spółki celowej;

3) przychody z tytułu finansowania zadań powierzonych spółce celowej;

4) mienie likwidowanej jednostki budżetowej,

5) przychody z innych tytułów.

2. W przypadku dofinansowania inwestycji realizowanych przez spółkę celową przepisu 

art. 133 ustawy wymienionej w art. 8 ust. 2 nie stosuje się.

Art. 10. 1. Spółka celowa może otrzymać dotacje celowe  na finansowanie  lub 

dofinansowanie  zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 3, ustawy wymienionej w art. 8 ust. 2 

minister właściwy do spraw finansów publicznych może podjąć decyzję o przekazaniu mienia 

likwidowanej jednostki budżetowej w całości lub w części  spółce celowej.

Art. 11.1. Spółka celowa nabywa  urządzenia informatyczne i oprogramowanie  na 

własny rachunek.

2. Umowa zawarta przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

reprezentującego Skarb Państwa określa szczegółowy sposób i tryb przekazania nabytych  

urządzeń  informatycznych lub oprogramowania na rzecz Skarbu Państwa.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, określa także sposób i tryb przekazania na rzecz 

Skarbu Państwa oprogramowania wytworzonego w ramach realizacji projektu 

informatycznego mającego na celu zbudowanie, rozbudowanie lub unowocześnienie systemu 

teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych.

Art. 12. 1. W celu zapewnienia  organom administracji podatkowej i kontroli skarbowej 

narzędzi do analizy prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia prawa podatkowego, spółka 

celowa może uzyskiwać dane z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej.

2. Spółka celowa może przetwarzać dane uzyskane z systemu teleinformatycznego, 

o którym mowa w ust. 1.

3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zawiadomienia osób, 

których dane dotyczą.
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4. Do przetwarzania przez spółkę danych, o których mowa w ust. 1. Nie stosuje się art. 

40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2135 i 2281) 

Art. 13. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego udostępnia odpłatnie spółce celowej 

pomieszczenia spełniające wymogi do przetwarzania informacji objętych klauzulą  „tajne” w 

rozumieniu ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 

Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21, 1224 i 2281).

Art. 14. Do spółki celowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. 

o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 oraz 

z 2006 r. Nr 183, poz. 1353).

Art. 15. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do spółki celowej stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, 

poz. 1037, z późn. zm.5)).

Art. 16. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
Michał Lutnicki 
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego
 w Ministerstwie Finansów
/- podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 265 i 1161 oraz 
z 2015 r. poz. 4, 978, 133 i 1830.


