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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 17 września 2021 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 495) 

 
U S T A W A   z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 

oraz z 2021 r. poz. 1023) 

Art. 39. 

Środkami karnymi są: 

1)   pozbawienie praw publicznych; 

2)   zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej; 

2a)  zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją 

małoletnich lub z opieką nad nimi; 

<2aa) zakaz zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i 

instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa 

handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego 

posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji 

lub udziałów;> 

2b)  zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z 

określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego 

miejsca pobytu bez zgody sądu; 

2c)  zakaz wstępu na imprezę masową; 

2d)  zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych; 

2e)  nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym; 

3)   zakaz prowadzenia pojazdów; 

4)  (uchylony); 

5)  (uchylony); 

6)  (uchylony); 

7)   świadczenie pieniężne; 
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8)   podanie wyroku do publicznej wiadomości. 

 

Art. 40. 

§ 1. Pozbawienie praw publicznych obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wyborczego 

do organu władzy publicznej, organu samorządu zawodowego lub gospodarczego, utratę 

prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz do pełnienia funkcji w 

organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego lub zawodowego, jak 

również utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego; 

pozbawienie praw publicznych obejmuje ponadto utratę orderów, odznaczeń i tytułów 

honorowych oraz utratę zdolności do ich uzyskania w okresie trwania pozbawienia praw. 

[§ 2. Sąd może orzec pozbawienie praw publicznych w razie skazania na karę pozbawienia 

wolności na czas nie krótszy od lat 3 za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji 

zasługującej na szczególne potępienie.] 

<§ 2. Sąd może orzec pozbawienie praw publicznych w razie skazania: 

1) na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 za przestępstwo 

popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie; 

2) za przestępstwa określone w art. 228 § 1 i 3–6, art. 229 § 1 i 3–5, art. 230 § 1, art. 

230a § 1, art. 250a § 1 i 2, art. 271 § 3, art. 296a § 1, 2 i 4 oraz art. 305 § 1 i 2.> 

 

Art. 41. 

§ 1. Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania 

określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska 

lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub 

wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. 

§ 1a. Sąd może orzec zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania 

wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, 

edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio 

w razie skazania na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo przeciwko życiu 

lub zdrowiu na szkodę małoletniego. Sąd orzeka zakaz zajmowania wszelkich lub 

określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo 

działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką 



- 3 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

nad nimi na czas określony albo dożywotnio w razie skazania za przestępstwo przeciwko 

wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego. 

<§ 1aa. Sąd orzeka zakaz: 

1) zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk lub 

2) wykonywania wszelkich lub określonych zawodów, lub 

3) wykonywania wszelkiej lub określonej pracy na podstawie stosunku pracy, umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie 

z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub umowy o dzieło  

– w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w 

spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu 

terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co 

najmniej 10% akcji lub udziałów, w razie skazania osoby pełniącej funkcję 

publiczną za przestępstwa określone w art. 228 § 1 i 3–6, art. 230 § 1, art. 230a § 1, 

art. 250a § 1 i 2, art. 271 § 3, art. 296a § 1, 2 i 4 oraz art. 305 § 1 i 2. 

§ 1ab. W razie skazania innej osoby za przestępstwa określone w art. 229 § 1 i 3–5, art. 

230 § 1, art. 230a § 1, art. 250a § 1 i 2, art. 271 § 3, art. 296a § 1, 2 i 4 oraz art. 305 § 

1 i 2 sąd może orzec zakaz, o którym mowa w § 1aa.> 

[§ 1b. Sąd orzeka dożywotnio zakaz, o którym mowa w § 1a, w razie ponownego skazania 

sprawcy w warunkach określonych w tym przepisie.] 

<§ 1b. Sąd orzeka dożywotnio zakaz, o którym mowa w § 1a i 1aa, w razie ponownego 

skazania sprawcy w warunkach określonych w tych przepisach.> 

§ 2. Sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej w razie skazania 

za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze 

jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. 

 

[Art. 244. 

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania 

zawodu, prowadzenia działalności, wykonywania czynności wymagających zezwolenia, 

które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, prowadzenia 

pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na 

imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu 

okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu 
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kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub 

zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakazu posiadania 

wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt albo nie wykonuje zarządzenia sądu 

o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.] 

 

<Art. 244. 

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, 

wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, zajmowania stanowiska lub 

wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu 

terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub 

jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne 

podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów, wykonywania czynności wymagających 

zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, 

prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, 

wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, 

nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, 

zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych 

osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakazu 

posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt albo nie wykonuje 

zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1799) 

Art. 29. 

1. Poseł lub senator pozostający w stosunku pracy z pracodawcami innymi, niż wymienieni w 

art. 30 ust. 1<i 1a>, otrzymuje urlop bezpłatny, na swój wniosek, na okres sprawowania 

mandatu oraz trzech miesięcy po jego wygaśnięciu - bez względu na rodzaj i okres 

trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed 
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terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do trzech miesięcy po 

zakończeniu tego urlopu. 

2. Pracodawca zatrudniający posła lub senatora, który nie skorzystał z prawa do urlopu 

bezpłatnego, jest obowiązany udzielić posłowi lub senatorowi zwolnienia od pracy w celu 

wykonywania obowiązków poselskich i senatorskich. 

 

Art. 30. 

1. W okresie wykonywania mandatu posłowie i senatorowie nie mogą wykonywać pracy na 

podstawie stosunku pracy: w Kancelarii Sejmu, w Kancelarii Senatu, w Kancelarii 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego, w 

Biurze Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego, w Najwyższej Izbie Kontroli, w 

Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, w Biurze 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w Krajowym Biurze Wyborczym, w Państwowej 

Inspekcji Pracy, w administracji rządowej i samorządu terytorialnego - z wyjątkiem 

stosunku pracy z wyboru - oraz nie mogą wykonywać pracy w charakterze sędziego, 

asesora sądowego i prokuratora, pracownika administracyjnego sądu i prokuratury, a 

także nie mogą pełnić zawodowej służby wojskowej. 

<1a. W okresie wykonywania mandatu posłowie i senatorowie nie mogą być również 

zatrudnieni lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, w których 

Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub 

pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów.> 

2. Przepis art. 29 ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że urlop jest udzielany z urzędu. 

<3. W przypadku gdy w okresie wykonywania mandatu posła lub senatora Skarb 

Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego nabędzie bezpośrednio lub 

pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów w spółce, 

w której ten poseł lub senator wykonuje pracę na podstawie stosunku pracy, 

otrzymuje on urlop bezpłatny na okres wykonywania mandatu oraz trzech miesięcy 

po jego zakończeniu, licząc od dnia, w którym Skarb Państwa lub jednostka 

samorządu terytorialnego nabyła bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty 

co najmniej 10% akcji lub udziałów w tej spółce. 

4. Urlop bezpłatny udzielony w przypadkach, o których mowa w ust. 1a i 3, ulega 

skróceniu do trzech miesięcy, licząc od dnia w którym Skarb Państwa lub jednostka 
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samorządu terytorialnego przestaną posiadać w spółce prawa handlowego 

bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub 

udziałów.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 

53, 472 i 1236) 

Art. 181c. 

W razie orzeczenia zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, 

sąd przesyła odpis wyroku ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz 

komendantowi powiatowemu (rejonowemu, miejskiemu) Policji, właściwemu dla miejsca 

zamieszkania skazanego. 

<Art. 181d. 

W razie orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy 

w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach 

prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego 

posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub 

udziałów, stosuje się odpowiednio art. 180 i art. 181.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580 

oraz z 2021 r. poz. 1407) 

Art. 25. 

1. Partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli 

polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z 

zastrzeżeniem przepisów art. 24 ust. 4 i 7, art. 28 ust. 1 oraz przepisów ustaw dotyczących 

wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

wyborów do Parlamentu Europejskiego w zakresie dotacji podmiotowej. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 
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4. Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej, z wyłączeniem składek 

członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia 

za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu 

poprzedzającym wpłatę, oraz wpłat na Fundusz Wyborczy partii politycznej, nie może 

przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym 

wpłatę. 

4a. Przepisy ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio do wartości niepieniężnych. 

5. Jednorazowa wpłata kwoty przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na 

podstawie odrębnych przepisów, obowiązujące w dniu poprzedzającym wpłatę, może być 

dokonywana na rzecz partii politycznej jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub 

kartą płatniczą. 

<6. Partia polityczna jest obowiązana do prowadzenia i bieżącego aktualizowania 

rejestru wpłat. Rejestr wpłat jest zbiorczym zestawieniem informacji o środkach 

finansowych, o których mowa w ust. 1. 

7. Rejestr wpłat prowadzi się w formie elektronicznej. 

8. Partia polityczna udostępnia rejestr wpłat na swojej stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej. 

9. W rejestrze wpłat zamieszcza się: 

1) imię, nazwisko, imię ojca oraz miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty; 

2) datę wpłaty; 

3) wysokość wpłaty. 

10. W rejestrze wpłat zamieszcza się informacje o wpłatach od osoby dokonującej 

wpłaty na rzecz partii politycznej, z wyłączeniem składek członkowskich, w kwocie 

przekraczającej w jednym roku 10 000 zł. 

11. Informacje w rejestrze wpłat zamieszcza się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 

niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wpłaty. 

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, po zasięgnięciu opinii 

Państwowej Komisji Wyborczej, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru wpłat, 

mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności, jednolitości i przejrzystości 

informacji zamieszczanych w tym rejestrze oraz łatwości wyszukiwania tych 

informacji.> 
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Art. 27. 

Prowadzenie przez partię polityczną działalności własnej polegającej na sprzedaży tekstu 

statutu lub programu partii, a także przedmiotów symbolizujących partię i wydawnictw 

popularyzujących cele i działalność partii politycznej oraz na wykonywaniu odpłatnie 

drobnych usług na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem posiadanego sprzętu biurowego 

nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów. 

 

<Art. 27a. 

1. Partia polityczna jest obowiązana do prowadzenia i bieżącego aktualizowania rejestru 

umów. Rejestr umów jest zbiorczym zestawieniem informacji o umowach zawartych 

przez partię polityczną. 

2. Rejestr umów prowadzi się w formie elektronicznej. 

3. Partia polityczna udostępnia rejestr umów na swojej stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej. 

4. Informacje 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 i 1641). Przepisy art. 5 ust. 1, 2 i 2a 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej stosuje się 

odpowiednio. 

5. W rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie 

pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej. 

6. W rejestrze umów zamieszcza się: 

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) tryb zawarcia 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. 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. 7. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, po zasięgnięciu opinii 

Państwowej Komisji Wyborczej, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru umów, 

mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności, jednolitości i przejrzystości 

informacji zamieszczanych w tym rejestrze oraz łatwości wyszukiwania tych 

informacji. 

Art. 27b. 

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 od 1 000 zł do 30 000 zł, nakładanej 

przez Państwową Komisję Wyborczą. 

2. 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 pomimo nałożenia kary pieniężnej, 

Państwowa Komisja Wyborcza wzywa partię polityczną do zrealizowania ciążącego 

na niej obowiązku – wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. 

3. Państwowa Komisja Wyborcza może ponawiać karę pieniężną, o której mowa w ust. 

1. Przepis ust. 2 stosuje się w przypadku ponowienia tej kary.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) 

 

Art. 4. 

Osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o 

których mowa w tych przepisach, nie mogą: 

1)    być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa 

handlowego lub likwidatorami tych spółek, a także być pełnomocnikami wspólnika, o 
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których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i 

niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181); 

1a)   być syndykami lub zastępcami syndyków w postępowaniu upadłościowym lub 

nadzorcami lub zarządcami w postępowaniu restrukturyzacyjnym; 

2)   być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które 

mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność; 

3)   być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z 

wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych; 

4)   być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą; 

5)   posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające 

więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek; 

6)    prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, 

a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w 

prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w 

zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a 

także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług 

zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o 

zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1885). 

<Art. 4a. 

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może być zatrudniony lub wykonywać innych 

zajęć w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka 

samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne 

podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów. 

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) pozostający w stosunku pracy z pracodawcami 

wymienionymi w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania funkcji 

oraz trzech miesięcy po jego zakończeniu – bez względu na rodzaj i okres trwania 

stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed 

terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do trzech miesięcy po 

zakończeniu tego urlopu. 

3. W przypadku gdy w okresie sprawowania funkcji wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego nabędzie 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2463932:part=a11u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2413387:part=a5u1p1&full=1
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bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub 

udziałów w spółce, w której ten wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje pracę 

na podstawie stosunku pracy, otrzymuje on urlop bezpłatny na okres sprawowania 

funkcji oraz trzech miesięcy po jego zakończeniu, licząc od dnia, w którym Skarb 

Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego nabyła bezpośrednio lub pośrednio 

przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów w tej spółce. 

4. Urlop bezpłatny udzielony w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, ulega 

skróceniu do trzech miesięcy, licząc od dnia w którym Skarb Państwa lub jednostka 

samorządu terytorialnego bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty 

przestaną posiadać w spółce prawa handlowego co najmniej 10% akcji lub 

udziałów.> 

Art. 5. 

1. [Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4, przez osoby:] 

 <Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4 lub art. 4a, przez osoby:> 

1)   wymienione w art. 2 pkt 1-4 stanowi przewinienie służbowe, które podlega 

odpowiedzialności dyscyplinarnej lub stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy 

bez wypowiedzenia z winy pracownika; 

2)   wymienione w art. 2 pkt 5 i 7-10 stanowi podstawę do odwołania ze stanowiska; 

3)   pełniące funkcję wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powoduje wygaśnięcie ich 

mandatu. 

2. Jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza osoba, o której mowa w art. 2 pkt 6-6c, z 

wyłączeniem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 

3-5, odwołuje ją albo rozwiązuje z nią umowę o pracę, najpóźniej po upływie miesiąca od 

dnia, w którym uzyskał informację o przyczynie odwołania albo rozwiązania umowy o 

pracę. 

3. Jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza członek zarządu województwa, powiatu 

lub związku metropolitalnego, skarbnik województwa, powiatu, gminy lub związku 

metropolitalnego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo związku 

metropolitalnego odwołuje tę osobę z pełnionej funkcji najpóźniej po upływie miesiąca od 

dnia, w którym przewodniczący organu stanowiącego uzyskał informację o przyczynie 

odwołania. 



- 12 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

4. Jeżeli członek zarządu województwa, powiatu lub związku metropolitalnego przed dniem 

wyboru pełnił funkcję, prowadził działalność gospodarczą albo posiadał akcje lub udziały, 

o których mowa w art. 4, jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy od dnia wyboru zrzec się 

funkcji, zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej albo zbyć udziały lub akcje. 

5. W przypadku niewypełnienia obowiązku przez osobę, o której mowa w ust. 4, organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo związku metropolitalnego odwołuje 

ją najpóźniej w ciągu miesiąca od upływu terminu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2-5 jest 

równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 

1 pkt 1 Kodeksu pracy. 

Art. 6. 

1. Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o których mowa w art. 4 pkt 1, nie 

dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c i 6-10, o ile zostały wskazane przez: 

Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki z udziałem Skarbu Państwa, 

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek 

samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny; osoby te nie mogą zostać wskazane 

do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów wskazujących te 

osoby. 

2. Osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, mogą otrzymywać odrębne wynagrodzenie z 

tytułu sprawowania funkcji w spółce prawa handlowego, do której zostały wyznaczone 

jako reprezentanci Skarbu Państwa, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 

2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 

<2a. Wyłączenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast) w zakresie zakazu, o którym mowa w art. 4a.> 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 

1236 i 1535) 

Art. 34. 

1. Zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi jest realizowana przez: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389246:part=a52§1p1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389246:part=a52§1p1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2413387&full=1
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1)   jawność debaty budżetowej w Sejmie i Senacie oraz debat budżetowych w organach 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; 

2)   jawność debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa w Sejmie i debat nad 

sprawozdaniami z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

3)   podawanie do publicznej wiadomości: 

a)  kwot dotacji udzielanych z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, 

b)  kwot dotacji udzielanych przez państwowe fundusze celowe, 

c)  zbiorczych danych dotyczących finansów publicznych, 

d)  informacji o wykonaniu budżetu państwa za okresy miesięczne; 

4)   jawność debaty nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego; 

5)   podawanie do publicznej wiadomości przez jednostki sektora finansów publicznych 

informacji dotyczących: 

a)  zakresu zadań lub usług wykonywanych lub świadczonych przez jednostkę oraz 

wysokości środków publicznych przekazanych na ich realizację, 

b)  zasad i warunków świadczenia usług dla podmiotów uprawnionych, 

c)  zasad odpłatności za świadczone usługi; 

6)   zapewnianie radnym danej jednostki samorządu terytorialnego dostępu do: 

a)  dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych - z zachowaniem przepisów o 

rachunkowości oraz o ochronie danych osobowych, 

b)  informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli gospodarki finansowej, 

c)  sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni; 

7)   udostępnianie przez Narodowy Fundusz Zdrowia informacji o przychodach i kosztach 

oraz o świadczeniodawcach realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, z którymi 

Fundusz zawarł umowy, o zakresie przedmiotowym umów oraz o sposobie ustalania ceny 

za zamówione świadczenia; 

8)   udostępnianie przez jednostki sektora finansów publicznych wykazu podmiotów spoza 

sektora finansów publicznych, którym ze środków publicznych została udzielona dotacja, 

dofinansowanie realizacji zadania lub pożyczka, lub którym została umorzona należność 

wobec jednostki sektora finansów publicznych; 
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9)   udostępnianie corocznych sprawozdań dotyczących finansów i działalności jednostek 

organizacyjnych należących do sektora finansów publicznych; 

10)  podejmowanie, w głosowaniu jawnym i imiennym, uchwał organu wykonawczego 

jednostki samorządu terytorialnego dotyczących gospodarowania środkami publicznymi; 

11)  podawanie do publicznej wiadomości treści planów działalności, sprawozdań z 

wykonania planów działalności oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, o których 

mowa w art. 70[.] <;> 

<12) udostępnianie przez jednostki sektora finansów publicznych rejestru umów, 

o którym mowa w art. 34a.> 

2. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania ustawy 

budżetowej przyjęte przez Radę Ministrów. 

 

<Art. 34a. 

1. Rejestr umów jest zbiorczym zestawieniem informacji o umowach zawartych przez 

jednostkę sektora finansów publicznych. 

2. Rejestr umów prowadzi się w formie elektronicznej. 

3. Jednostka sektora finansów publicznych udostępnia rejestr umów na swojej stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

4. 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. 

5. 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). 

6. W rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie 

pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej. 

7. W rejestrze umów zamieszcza się: 

1) numer umowy – o ile taki nadano; 

2) datę i miejsce zawarcia umowy; 
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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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru umów, mając na 

uwadze konieczność zapewnienia kompletności, jednolitości i przejrzystości 

informacji zamieszczanych w tym rejestrze oraz łatwości wyszukiwania tych 

informacji. 

Art. 34b. 

Kto nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji 

lub udostępnienia 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.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 

 

Art. 49. 

Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w art. 46 ust. 2, art. 46 ust. 3 lub 4, w 

związku z ust. 2, lub w art. 48 ust. 2 lub 3, w związku z ust. 2, jeżeli korzyść majątkowa 

lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ 

powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, 

zanim organ ten o nim się dowiedział. 
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<Art. 49a. 

1. W razie skazania za przestępstwa określone w art. 46 ust. 1, 2 i 4, art. 47 i art. 48 ust. 

1 i 2, sąd: 

1) może orzec pozbawienie praw publicznych;  

2) orzeka zakaz, o którym mowa w art. 39 pkt 2aa ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny. 

2. W razie ponownego skazania sprawcy w warunkach określonych w przepisach art. 46 

ust. 1, 2 i 4, art. 47 i art. 48 ust. 1 i 2, sąd orzeka dożywotnio zakaz, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 2.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) 

 

Art. 160. 

§ 1. Do zadań Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach związanych z przeprowadzaniem 

wyborów należy: 

1)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego; 

2)   sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz 

sporządzaniem spisów wyborców; 

2a)   prowadzenie wykazu osób, wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu 

stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i udostępnianie danych tych osób 

komisjom wyborczym rejestrujących listy kandydatów i kandydatów; 

3)    powoływanie okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie 

okręgowych i rejonowych komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawowych zadań; 

3a)   rozwiązywanie w wyborach do Sejmu i Senatu, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej, 

wyborach do Parlamentu Europejskiego obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu 

ich ustawowych zadań; 

4)   powoływanie i odwoływanie komisarzy wyborczych; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2519330:part=a21(a)u2(a)&full=1
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5)   rozpatrywanie skarg na działalność okręgowych komisji wyborczych oraz komisarzy 

wyborczych; 

6)   ustalanie wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych, a także wzorów 

pieczęci organów wyborczych niższego stopnia; 

7)   ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania i wyników wyborów w zakresie określonym 

przepisami szczególnymi kodeksu; 

8)   przedstawianie po każdych wyborach Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkowi 

Sejmu, Marszałkowi Senatu oraz Prezesowi Rady Ministrów informacji o realizacji 

przepisów kodeksu i ewentualnych propozycji ich zmian; 

8a)   przeprowadzenie sprawdzenia wybranych kart do głosowania i innych dokumentów z 

wyborów w celu wykluczania podejrzenia nieprawidłowości w przebiegu wyborów w 

razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia o możliwości wystąpienia nieprawidłowości; 

9)    prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych zwiększających wiedzę obywateli na 

temat prawa wyborczego, w szczególności zasad głosowania oraz warunków ważności 

głosu w danych wyborach; 

9a)   skierowanie, w okresie 14 dni przed dniem wyborów, przystępnej informacji o sposobie 

głosowania i warunkach ważności głosu do możliwie największej liczby wyborców z 

wykorzystaniem strony internetowej Komisji i za pośrednictwem środków masowego 

przekazu; 

10)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawach. 

§ 2. Działania, o których mowa w § 1 pkt 9, Państwowa Komisja Wyborcza realizuje w 

szczególności poprzez: 

1)   prowadzenie internetowego portalu informacyjnego; 

2)   przygotowywanie publikacji o charakterze informacyjnym; 

3)   przygotowywanie audycji informacyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską 

oraz Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w wymiarze i na 

zasadach określonych w przepisach o kampanii wyborczej w programach radia i telewizji. 

§ 3. Państwowa Komisja Wyborcza w ramach działalności, o której mowa w § 1 pkt 9 i § 2, 

współdziała z organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 

1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), do których celów statutowych należy rozwijanie 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2389245:part=a160§1p10:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2375978&full=1
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demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, podnoszenie aktywności wyborczej i 

upowszechnianie praw obywatelskich. 

<§ 3a. Do zadań Państwowej Komisji Wyborczej należy również: 

1) sprawdzanie wykonania przez partie polityczne obowiązku prowadzenia, 

aktualizacji lub udostępnienia rejestru wpłat, o którym mowa w art. 25 ust. 6 ustawy 

z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych oraz rejestru umów, o którym 

mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych; 

2) nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 27b ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o partiach politycznych.> 

§ 4. Państwowa Komisja Wyborcza ustala swój regulamin, regulamin komisarzy wyborczych 

oraz regulaminy okręgowych, rejonowych, terytorialnych i obwodowych komisji 

wyborczych, określając w nich w szczególności: 

1)   zasady i tryb pracy; 

2)   sposób wykonywania zadań; 

3)   sposób sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292 i 

1559) 

Art. 54. 

1. Kto, zajmując się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze 

środków publicznych, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub 

takiej korzyści żąda w zamian za zachowanie wywierające wpływ na: 

1)   poziom obrotu lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych; 

2)   obrót lub powstrzymanie się od obrotu konkretnym lekiem, środkiem spożywczym 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobem medycznym podlegającym 

refundacji ze środków publicznych; 

- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 



- 19 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

2. Tej samej karze podlega, kto będąc osobą uprawnioną do wystawiania recept na leki, środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, podlegające 

refundacji ze środków publicznych lub zleceń, o których mowa w art. 38 ust. 1, żąda lub 

przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za wystawienie 

recepty lub zlecenia lub powstrzymanie się od ich wystawienia. 

3. Tej samej karze podlega, kto będąc osobą zaopatrującą świadczeniodawcę w leki, środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne albo będąc 

świadczeniodawcą lub osobą reprezentującą świadczeniodawcę żąda lub przyjmuje 

korzyść majątkową lub osobistą, w zamian za zakup leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego podlegającego 

refundacji ze środków publicznych. 

4. Tej samej karze podlega, kto w przypadkach określonych w ust. 1-3 udziela lub obiecuje 

udzielić korzyści majątkowej lub osobistej. 

5. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w ust. 1-4 

- podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

6. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w ust. 4, jeżeli korzyść majątkowa 

lub osobista albo jej obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ 

powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, 

zanim organ ten o nim się dowiedział. 

 

<Art. 54a. 

1. W razie skazania za przestępstwa określone w art. 54 ust. 1–4, sąd: 

1) może orzec pozbawienie praw publicznych;  

2) orzeka zakaz, o którym mowa w art. 39 pkt 2aa ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny.  

2. W razie ponownego skazania sprawcy w warunkach określonych w przepisach art. 54 

ust. 1–4, sąd orzeka dożywotnio zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 i 1598) 
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Art. 108. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1)   będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a)  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b)  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

[c)  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,] 

<c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. …) 

lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i …),> 

d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego, 

e)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f)   powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023), 

g)  przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h)  o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

-   lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
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2)   jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w pkt 1; 

3)   wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4)    wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5)   jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6)   jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 

należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub 

przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 

20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, 

który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 

ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta 

rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 

971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187 i 815). 
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