
Zmiana art. 108 ust. 1 pkt 1 
lit. c) ustawy Pzp 
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W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa 
z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy –
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2054), na podstawie 
której dokonano zmiany treści obligatoryjnej 
przesłanki wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia, opisanej w art. 108 ust. 1 
pkt 1 lit. c ) ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 
2021 r., poz. 1129, dalej – „ustawa Pzp”).

Ustawodawca rozszerzył katalog przestępstw, 
zawarty w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy Pzp, 
o przestępstwa określone w:

• art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133),

• art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 
refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 523).

W konsekwencji dokonanej zmiany, począwszy od 
dnia 1 stycznia 2022 r. przepis art. 108 ust. 1 pkt 1 
lit. c) ustawy Pzp będzie posiadał następujące 
brzmienie:

„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. 2054) 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 2054).”

Nowe brzmienie art. 108 
ust. 1 pkt lit. c) ustawy 
Pzp obowiązywać będzie 
od dnia 1 stycznia 2022r. 

Treść zmiany i termin wejścia w życie
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