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Warszawa, 13 października 2021 r. 

Fundacja Moje Państwo 

Zgorzała ul. Nowogrodzka 25/31 

00-511 Warszawa 

KRS:0000359730      

 

 

      Komisja Nadzwyczajna  

do spraw zmian w Kodyfikacjach (NKK) 

ul. Wiejska 4/6/8 

00-902 Warszawa 

      

      

Stanowisko Fundacji Moje Państwo  

dotyczące uchwały Senatu RP z dnia 8 października 2021 r.  

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

 

W związku z planowanym rozpatrywaniem przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w 

Kodyfikacjach (NKK) uchwały Senatu RP z dnia 8 października 2021 r. w sprawie ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (“Uchwała”) Fundacja przedstawia swoje 

stanowisko w zakresie rozwiązania dotyczącego rejestru umów zawartych przez jednostki 

sektora finansów publicznych. 

 

Fundacja Moje Państwo jest organizacją działającą na rzecz rozwoju demokracji, otwartej i 

przejrzystej władzy publicznej oraz zaangażowania obywatelskiego. Korzystając z prawa dostępu do 

informacji publicznej i prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 

Fundacja gromadzi zbiory danych powszechnie dostępnych i udostępnia je obywatelom w ramach 

serwisów internetowych prowadzonych przez Fundację.  

 

Fundacja popiera ideę dotyczącą funkcjonowania rejestru umów zawartych przez jednostki sektora 

finansów publicznych. Pozytywnie oceniamy zawartą w Uchwale czwartą poprawkę dotyczącą ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zwie ̨kszającą 

funkcjonalność ww. rejestru. Popieramy rozwiązanie polegające na utworzeniu przez ministra 

właściwego do spraw finansów jednolitego rejestru umów (zaopatrzonego w wyszukiwarke ̨), za 

wprowadzanie danych do którego odpowiedzialni będą kierownicy jednostek sektora finansów 

publicznych. 

 

Uważamy, że informacje o umowach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych, 

zgromadzone w jednym rejestrze będą stanowiły cenny zasób informacyjny dla wielu obywateli, w 

tym dziennikarzy i przedsiębiorców. Szczególnie istotne wydaje się zagwarantowanie, by tego 

rodzaju dane – wspierające przejrzystość działania instytucji publicznych, a jednocześnie stanowiące 

istotne informacje budujące potencjał gospodarczy – były jak najszerzej doste ̨pne i mogły być w 
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dalszym ciągu ponownie wykorzystywane. Zaproponowana w Uchwale czwarta poprawka zmierza do 

realizacji tego postulatu.  

 

Jednocześnie zwracamy uwagę na funkcjonowanie podobnych rejestrów na przykład w Czechach 

(https://smlouvy.gov.cz/), Słowacji (https://www.crz.gov.sk/), czy Ukrainie 

https://prozorro.gov.ua/). 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

 

__________________________ 

Monika Kajalidis, Członek Zarządu Fundacji Moje Państwo 
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