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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 28 kwietnia 2022 r. 

 

o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 703) 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 464 i 1003 oraz 

z 2022 r. poz. 655) 

Art.  4. 

1.  Stosunek pracy w służbie zagranicznej wygasa w dniu ukończenia przez osobę, o której 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, 65 lat. 

2. Osoba zatrudniona w służbie zagranicznej nie później niż 6 miesięcy przed dniem 

ukończenia 65 lat może złożyć do ministra właściwego do spraw zagranicznych 

uzasadniony wniosek o wyłączenie stosowania wobec niej przepisu ust. 1. <Wniosek 

złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.> 

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania 

wniosku wydaje decyzję w sprawie wyłączenia stosowania wobec wnioskodawcy 

przepisu ust. 1, uwzględniając potrzeby służby zagranicznej. Od decyzji nie przysługuje 

odwołanie. 

Art.  5. 

1. W służbie zagranicznej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 

1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa 

państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z 

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

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 255). 

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do niebędących członkami służby zagranicznej osób, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1-3, o ile osoby te są obywatelami polskimi. 

 

http://lex.senat.pl/#/document/17314502?cm=DOCUMENT
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<Art. 5a. 

1. Osoba, która kształciła się, w szczególności odbyła kursy, szkolenia, podjęła studia, 

uzyskała tytuł zawodowy, stopień w zakresie sztuki, stopień naukowy, tytuł naukowy 

lub prowadziła działalność naukową w zagranicznym podmiocie systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki: 

1) będącym organem bezpieczeństwa innego państwa, albo prowadzonym, 

podległym, kontrolowanym lub nadzorowanym przez taki organ, 

2) wchodzącym w skład sił zbrojnych innego państwa, albo im podległym, przez nie 

nadzorowanym lub kontrolowanym, 

3) stanowiącym część resortu właściwego do spraw zagranicznych lub 

wewnętrznych innego państwa albo temu resortowi podległym lub przez niego 

kontrolowanym lub nadzorowanym 

– może być zatrudniona w służbie zagranicznej po złożeniu wniosku i uzyskaniu 

zgody Szefa Służby Zagranicznej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które kształciły się wyłącznie w: 

1) państwach członkowskich Unii Europejskiej; 

2) państwach sygnatariuszach Traktatu Północnoatlantyckiego niebędących 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej; 

3) państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

4) Konfederacji Szwajcarskiej. 

3. W celu rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, Szef Służby Zagranicznej 

zwraca się do: 

1) dyrektora generalnego służby zagranicznej o przedstawienie posiadanej 

dokumentacji pracowniczej wnioskodawcy; 

2) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o sporządzenie, w terminie 30 dni, 

opinii o braku przeciwwskazań do podjęcia przez osobę, o której mowa w ust. 1, 

pracy w służbie zagranicznej. 

4. Szef Służby Zagranicznej wydaje zgodę, o której mowa w ust. 1, w przypadku 

otrzymania opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdzającej 

brak przeciwwskazań do podjęcia pracy w służbie zagranicznej. 
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5. Szef Służby Zagranicznej wydaje zgodę, o której mowa w ust. 1, albo odmawia jej 

wydania w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego.> 

Art.  16. 

1. Przy wykonywaniu obowiązków służbowych dyplomata zawodowy nie kieruje się 

interesem osobistym. 

2. Dyplomata zawodowy: 

1) nie manifestuje publicznie swoich poglądów politycznych; 

2) nie uczestniczy w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej normalne 

funkcjonowanie urzędu; 

3) nie łączy zatrudnienia w służbie zagranicznej z mandatem posła, senatora lub ze 

sprawowaniem funkcji w organach jednostek samorządu terytorialnego; 

4) nie uczestniczy w tworzeniu partii politycznej i nie jest członkiem partii politycznej; 

5) nie pełni funkcji w związkach zawodowych; 

6) nie podejmuje pracy i nie wykonuje zadań w urzędach administracji obcego państwa 

lub na rzecz takich urzędów, chyba że do wykonywania takiej pracy lub zadań został 

skierowany przez Szefa Służby Zagranicznej. 

3. Stosunek pracy dyplomaty zawodowego wygasa w przypadku: 

1) ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych stwierdzonego prawomocnym 

orzeczeniem w postępowaniu dyscyplinarnym; 

2) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

3) naruszenia tajemnicy dyplomatycznej stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem w 

postępowaniu dyscyplinarnym; 

4) o którym mowa w art. 4 [.] <;> 

<5) dwukrotnej odmowy przyjęcia przez dyplomatę zawodowego dwóch 

następujących po sobie wyznaczeń stanowiska w placówce zagranicznej 

lub komórce organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

zagranicznych, które są zgodne z jego kwalifikacjami i umiejętnościami oraz 

przebiegiem kariery zawodowej.> 

<4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, drugie wyznaczenie dyplomacie 

zawodowemu stanowiska w placówce zagranicznej lub komórce organizacyjnej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych może nastąpić 



- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia odmowy przyjęcia przez dyplomatę 

zawodowego wyznaczonego stanowiska.> 

 

Art.  22. 

1. Stanowisko w służbie zagranicznej wyznacza i odwołuje ze stanowiska: 

1) Szef Służby Zagranicznej - w przypadku personelu dyplomatyczno-konsularnego; 

2) dyrektor generalny służby zagranicznej - w przypadkach innych niż określone w pkt 1. 

2. Wyznaczenie i odwołanie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga uzasadnienia. 

3. Jeżeli wyznaczenie stanowiska skutkuje koniecznością zmiany miejsca pobytu członka 

służby zagranicznej, wyznaczenie stanowiska następuje z wyprzedzeniem nie krótszym 

niż 2 miesiące, chyba że na skrócenie tego okresu członek służby zagranicznej wyraził 

zgodę. 

4. W przypadku zmiany miejsca pobytu członka służby zagranicznej, który przesiedla się 

wraz z członkami rodziny, wyznaczenie stanowiska następuje z wyprzedzeniem nie 

krótszym niż 3 miesiące, chyba że na skrócenie tego okresu członek służby zagranicznej 

wyraził zgodę. 

5. Minister właściwy do spraw zagranicznych, kierując się specyfiką i charakterem zadań 

służby zagranicznej oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa jej członkom, 

określi, w drodze zarządzenia, placówki zagraniczne, na które wyjazd następuje bez 

członków ich rodzin. 

[6. W przypadku dwukrotnej odmowy przyjęcia przez dyplomatę zawodowego dwóch 

następujących po sobie wyznaczeń stanowiska w placówce zagranicznej lub komórce 

organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych, które 

są zgodne z jego kwalifikacjami i umiejętnościami oraz przebiegiem kariery zawodowej, 

dyrektor generalny służby zagranicznej, na wniosek Szefa Służby Zagranicznej, obniża 

dyplomacie zawodowemu dodatek służby zagranicznej, o którym mowa w art. 50 ust. 1 i 2, 

do wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku za wieloletnią pracę w 

służbie cywilnej - do czasu przyjęcia przez dyplomatę zawodowego stanowiska w 

placówce zagranicznej lub komórce organizacyjnej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw zagranicznych, które są zgodne z jego kwalifikacjami i 

umiejętnościami oraz przebiegiem kariery zawodowej. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, drugie wyznaczenie dyplomacie zawodowemu 

stanowiska w placówce zagranicznej może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 



- 5 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

miesięcy od dnia pisemnej odmowy przyjęcia przez dyplomatę zawodowego pierwszego 

wyznaczonego stanowiska w placówce zagranicznej.] 

 

Art.  28. 

1. Ustanawia się, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 2, następujące stopnie dyplomatyczne w służbie 

zagranicznej: 

1) ambasador; 

2) minister pełnomocny; 

3) radca-minister; 

4) I radca; 

5) radca; 

6) I sekretarz; 

7) II sekretarz; 

8) III sekretarz [;] <.> 

[9) attaché.] 

2. Najniższym stopniem dyplomatycznym jest stopień [attaché] <III sekretarz>. 

 

 

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 177 oraz z 2022 r. poz. 375) 

 

Art.  1. 

Ustawa reguluje: 

1) ewidencjonowanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczenie, 

udostępnianie i publikowanie dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, 

wytworzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a 

także organów bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich, dotyczących: 

a) popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych 

narodowości w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.: 

– zbrodni nazistowskich, 

– zbrodni komunistycznych, 
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– 1  zbrodni ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z 

Trzecią Rzeszą Niemiecką, 

– innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie 

wojenne, 

b) innych represji z motywów politycznych, jakich dopuścili się funkcjonariusze polskich 

organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo osoby działające na ich zlecenie, 

a ujawnionych w treści orzeczeń zapadłych na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 

1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za 

działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1820), 

c) działalności organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5; 

1a) opracowywanie, publikowanie i udostępnianie inwentarza archiwalnego Instytutu Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 

<1b) ewidencjonowanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, 

zabezpieczanie, udostępnianie i publikowanie akt pracowników służby zagranicznej, 

wytworzonych lub gromadzonych w okresie do dnia 31 grudnia 1990 r., oraz 

dokumentów osobowych, które zostały wytworzone w okresie do dnia 31 grudnia 

1990 r., przekazanych do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przez ministra właściwego do 

spraw zagranicznych; 

1c) ewidencjonowanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie, 

udostępnianie i publikowanie dokumentów innych niż określone w pkt 1–1b, jeżeli 

ustawa tak stanowi;> 

2) tryb postępowania w zakresie ścigania przestępstw określonych w pkt 1 lit. a; 

2a) ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego; 

2b) przygotowywanie i publikowanie katalogów prowadzonych przez Biuro Lustracyjne; 

2c) prowadzenie rejestrów oświadczeń lustracyjnych, analizę oświadczeń lustracyjnych oraz 

przygotowywanie postępowań lustracyjnych; 

3) ochronę danych osobowych osób, których dotyczą dokumenty zgromadzone w archiwum 

Instytutu Pamięci; 

4) prowadzenie działań w zakresie edukacji publicznej; 

5) poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie 

Państwa Polskiego, a zwłaszcza tych, które straciły życie wskutek walki z narzuconym 

http://lex.senat.pl/#/document/16794110?cm=DOCUMENT


- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie 

od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.; 

6) prowadzenie działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc 

oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za 

granicą, a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

 

Art.  25. 

1. Nie później niż w terminie 60 dni od dnia utworzenia Instytutu Pamięci organy, o których 

mowa niżej, są obowiązane przygotować do przekazania do archiwum Instytutu Pamięci 

dokumenty, zbiory danych, rejestry i kartoteki wytworzone oraz zgromadzone przez 

organy bezpieczeństwa państwa, organy więziennictwa, sądy i prokuratury oraz organy 

bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik 

Radzieckich. Obowiązek ten ciąży na: 

1) Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szefie Urzędu Ochrony Państwa - 

co do dokumentów, zbiorów danych, rejestrów i kartotek, a także akt funkcjonariuszy, 

wytworzonych lub gromadzonych w okresie do dnia 6 maja 1990 r.; 

2) Ministrze Obrony Narodowej - co do dokumentów, zbiorów danych, rejestrów i 

kartotek wojskowych organów bezpieczeństwa, a także akt funkcjonariuszy tych 

służb, wytworzonych lub gromadzonych w okresie do dnia 31 grudnia 1990 r.; 

3) Ministrze Sprawiedliwości - co do dokumentów, zbiorów danych, rejestrów i kartotek, 

wytworzonych oraz gromadzonych przez organy więziennictwa do dnia 31 grudnia 

1956 r., dokumentów, zbiorów danych, rejestrów i kartotek, wytworzonych lub 

gromadzonych przez wydział ochrony Centralnego Zarządu Zakładów Karnych i 

podległe mu jednostki w okresie do dnia 31 grudnia 1989 r., a także akt 

penitencjarnych osób represjonowanych z motywów politycznych osadzonych w 

zakładach karnych, aresztach śledczych i obozach odosobnienia; 

4) prezesach sądów powszechnych i wojskowych - co do akt spraw osób 

represjonowanych z motywów politycznych; 

5) prokuratorach kierujących powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury - 

co do akt spraw, w tym akt podręcznych spraw, o których mowa w pkt 4; 

6) dyrektorach: Archiwum Akt Nowych oraz innych archiwów państwowych - co do akt 

byłej Polskiej Partii Robotniczej oraz byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
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dotyczących organów bezpieczeństwa państwa, a także akt organów bezpieczeństwa 

państw okupacyjnych; 

7) dyrektorach: Archiwum Akt Nowych oraz innych archiwów państwowych - co do 

dokumentów, zbiorów danych, rejestrów i kartotek, o których mowa w pkt 1-5, a 

przechowywanych w tych archiwach; przekazanie ich do Instytutu Pamięci następuje 

na zasadzie użyczenia. 

2. Przekazanie akt, o których mowa w ust. 1 pkt 6, polega na dostarczeniu kopii. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 1-5 dotyczy także kopii dokumentów, zbiorów danych i 

kartotek, niezależnie od czasu ich sporządzenia. 

[4. Prezes Instytutu może w każdym czasie zażądać od: 

1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

2) Ministra Obrony Narodowej, 

3) Ministra Sprawiedliwości, 

4) prezesa sądu powszechnego i wojskowego, 

5) prokuratora kierującego powszechną jednostką organizacyjną prokuratury, 

6) dyrektora Archiwum Akt Nowych oraz innego archiwum państwowego, 

7) Szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, 

a także innych instytucji, dokumentów nieprzekazanych.] 

<4. Na żądanie Prezesa Instytutu Pamięci: 

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych, 

2) Minister Obrony Narodowej, 

3) Minister Sprawiedliwości, 

4) prezes sądu powszechnego i wojskowego, 

5) prokurator kierujący powszechną jednostką organizacyjną prokuratury, 

6) dyrektor Archiwum Akt Nowych oraz innego archiwum państwowego, 

7) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego, 

8) inne instytucje 

– przekazują do archiwum Instytutu Pamięci dokumenty nieprzekazane.> 

5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szef Urzędu Ochrony Państwa oraz 

Minister Obrony Narodowej mogą wykonać dla potrzeb urzędu kopie akt funkcjonariuszy 
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pozostających w służbie, które powstały w okresach, o których mowa odpowiednio w ust. 

1 pkt 1 lub 2. 

6. Prezes Instytutu Pamięci wyznacza organom określonym w ust. 1 pkt 1-7 terminy przejęcia 

dokumentów, zbiorów danych, rejestrów i kartotek, o których mowa w tym przepisie. 

 

Art.  26. 

1. Do archiwum Instytutu Pamięci przekazuje się dokumenty wytworzone w toku postępowań 

prowadzonych przez sądy w sprawach, o których mowa w ustawie z dnia 18 października 

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 

1944-1990 oraz treści tych dokumentów, z chwilą prawomocnego zakończenia 

postępowania w danej sprawie, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dokumenty wytworzone w toku postępowań prowadzonych przez sądy w sprawach, o 

których mowa w art. 17 ustawy wymienionej w ust. 1, przekazuje się po upływie terminu 

do wniesienia kasacji w danej sprawie, a jeśli kasacja została wniesiona - po jej 

rozpatrzeniu. Z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania w danej sprawie 

przekazuje się kopie tych dokumentów. 

 

<Art. 26a. 

Do archiwum Instytutu Pamięci przekazuje się dokumenty wytworzone w toku 

postępowań prowadzonych przez sądy na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o 

uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność 

na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, niezależnie od czasu ich wytworzenia, z 

chwilą prawomocnego zakończenia postępowania w danej sprawie. 

 

Art. 26b. 

1. Do archiwum Instytutu Pamięci przekazuje się dokumenty: 

1) wytworzone w toku postępowań prowadzonych przez sądy w sprawach innych 

niż określone w art. 26 i art. 26a dotyczące funkcjonariuszy państwa 

komunistycznego albo osób działających na ich zlecenie oskarżonych o zbrodnie 

komunistyczne popełnione od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., 

2) zawierające informacje o obsadzie personalnej, strukturach lub działalności 

organów bezpieczeństwa państwa i ich funkcjonariuszy w okresie od dnia 22 

lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

http://lex.senat.pl/#/document/17314502?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17314502?unitId=art(17)&cm=DOCUMENT
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– niezależnie od czasu ich wytworzenia. 

2. Dokumenty przekazuje się z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania w 

danej sprawie.> 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 

z późn. zm.) 

Art. 34a. 

1. Minister Finansów prowadzi rejestr umów 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641). 

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 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.  

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, 1598 i 

2054).  

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.  
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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.  

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 finansów publicznych.  

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. 

 

Art. 34b. 

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

udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestr 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. 

<Art. 34c. 

Przepisów art. 34a i art. 34b nie stosuje się do umów zawartych przez placówki 

zagraniczne w rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie 

zagranicznej (Dz. U. poz. 464 i 1003 oraz z 2022 r. poz. 655 i …).> 


