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W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy –
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2054) – zwanej dalej ustawą, która
w myśl art. 6 wprowadza do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), obowiązek rejestrowania umów zawartych przez Jednostki Sektora
Finansów Publicznych, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych, decyzją podjętą
podczas posiedzenia Zarządów w dniu 12 maja br. w Koluszkach, przedkłada projekt zmian tej ustawy
wraz z uzasadnieniem obejmujący wydłużenie Vacatio Legis tej ustawy od 1 stycznia 2023 r.,
oraz określenie definicji umów jakie mają być rejestrowane w rejestrze umów, z prośbą o podjęcie
inicjatywy ustawodawczej.
Obecnie jest już rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych i niektórych innych ustaw (druk 2186), który zakłada w art. 12 m.in. określone przesuniecie
terminu wejścia w życie wskazanej wyżej ustawy i zwiększenie kwoty, od której należy ujmować
umowy w rejestrze. Niestety nowelizacja ta nie obejmuje najistotniejszej zmiany – określenia definicji
umów, jakie mają być ewidencjonowane w rejestrze umów, co stanowi ogromne trudności w jej
stosowaniu i kreuje szereg potencjalnych naruszeń. Brak takiej definicji powoduje, że w tym rejestrze
będą musiały być ewidencjonowane w zasadzie wszystkie umowy: dochodowe, sprzedażowe, umowy
o pracę itd.
Ideą wprowadzenia w życie tych przepisów była przejrzystość, transparentność i jawność
wydatkowania środków publicznych, czyli umów wydatkowych dokonywanych w tym procesie.
Określona w załączonym projekcie zmiana przepisów bezwzględnie definiuje w sposób
zamknięty katalog umów podlegających rejestracji w rejestrze umów i jednocześnie wypełnia ideę tej
ustawy.
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