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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X KADENCJA

Warszawa, dnia 8 października 2021 r.
Druk nr 495 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
oraz

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 8 października 2021 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 7 października 2021 r. nad ustawą

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 4, 5, 7, 8 oraz 9.

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Aleksander Pociej

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw

1)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w § 1aa wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:
„Sąd może orzec zakaz:”;

2)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a:
a) w § 1aa w części wspólnej po wyrazach „art. 230a § 1,” dodaje się
wyrazy „art. 231,”,
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b) w § 1ab po wyrazach „art. 230a § 1,” dodaje się wyrazy „art. 231,”;

3)

w art. 4 w pkt 1:
a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 6–12” zastępuje się
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wyrazami „ust. 6–11”,
b) skreśla się ust. 10;

Uwaga:
Nad poprawkami nr 4, 5, 7 i 9 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawką nr 6.

4)

w art. 4:
a) w pkt 1:
– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 6–12” zastępuje się
wyrazami „ust. 6–13”,
– po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:
„11a. Rejestr wpłat umożliwia wyszukiwanie wpłat według
informacji, o których mowa w ust. 9.”,
b) w pkt 2:
– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 27a i art. 27b”
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zastępuje się wyrazami „art. 27a–27c”,
– w art. 27a po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Rejestr umów umożliwia wyszukiwanie umów według
informacji, o których mowa w ust. 6 i 7.”,
– art. 27b otrzymuje brzmienie:
„Art. 27b. W przypadku stwierdzenia, że obowiązek
prowadzenia, aktualizacji lub udostępnienia rejestru wpłat, o
którym mowa w art. 25 ust. 6, lub rejestru umów, o którym mowa
w art. 27a ust. 1, nie został zrealizowany, Państwowa Komisja
Wyborcza wzywa partię polityczną do zrealizowania ciążącego na
niej obowiązku – wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin.”,
– po art. 27b dodaje się art. 27c w brzmieniu:
„Art. 27c. 1. Kto nie wykonuje lub nie dopuszcza do
wykonania

obowiązku

prowadzenia,

aktualizacji

lub

udostępnienia rejestru wpłat, o którym mowa w art. 25 ust. 6, lub
rejestru umów, o którym mowa w art. 27a ust. 1, albo podaje w
nich nieprawdziwe dane,
podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej 50%
wysokości wpłat lub wartości przedmiotu umów, co do
których nie wykonano lub nie dopuszczono do wykonania
obowiązku prowadzenia, aktualizacji lub udostępnienia
rejestru, jednakże nie niższej niż 1 000 zł i nie wyższej niż
30 000 zł.
2. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, może być
ponawiana. Przepis art. 27b stosuje się w przypadku ponowienia
tej kary.”;

5)

w art. 6:
a) w pkt 1, pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) udostępnianie umów, o których mowa w art. 34a.”,
b) w pkt 2, art. 34a i art. 34b otrzymują brzmienie:
„Art. 34a. 1. Minister Finansów prowadzi rejestr umów
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zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.
2. Rejestr umów jest systemem teleinformatycznym w
rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
3. Informacje zamieszczone w rejestrze umów dotyczą
umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.
U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598, 1641 i …).
Przepisy art. 5 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej stosuje się odpowiednio.
4. W rejestrze umów nie zamieszcza się informacji o
umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz
konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 i 1598).
5. W rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach
zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo
innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza
500 zł.
6. Rejestr umów obejmuje:
1)

numer umowy – o ile taki nadano;

2)

datę i miejsce zawarcia umowy;

3)

okres obowiązywania umowy;

4)

oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;

5)

określenie przedmiotu umowy;

6)

wartość przedmiotu umowy;

7)

informacje o źródłach i wysokości współfinansowania
przedmiotu umowy.
7. W rejestrze umów zamieszcza się informacje o

uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron
umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej
wypowiedzeniu lub wygaśnięciu.
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8. W przypadku zastosowania przepisów art. 5 ust. 1, 2 i 2a
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej w rejestrze zamieszcza się informację, o której mowa w
art. 8 ust. 5 tej ustawy.
9. Dane, o których mowa w ust. 6–8, wprowadzają do
rejestru umów kierownicy jednostek sektora publicznego.
10. Informacje w rejestrze umów zamieszcza się bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy lub zaistnienia okoliczności określonej w ust. 8.
11. Dane w rejestrze umów, o których mowa w ust. 6–8, są
powszechnie dostępne.
12. Rejestr umów umożliwia wyszukiwanie umów według
informacji, o których mowa w ust. 6–8.
Art. 34b. Kto nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania
obowiązku

prowadzenia,

aktualizacji,

udostępnienia

lub

wprowadzania danych do rejestru umów, o którym mowa w art.
34a ust. 1, albo podaje w nim nieprawdziwe dane, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.”;

6)

w art. 6 w pkt 2, w art. 34a w ust. 6 po wyrazach „formie szczególnej”
dodaje się wyrazy „, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł”;

7)

w art. 8, w § 3a w pkt 2 wyrazy „art. 27b” zastępuje się wyrazami
„art. 27c”;

8)

skreśla się art. 11;
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9)

w art. 15 na końcu dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem art. 4, art. 6 i art. 8,
które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.”.
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……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

