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U S T AWA  

z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
1), 2)

 

Art. 1. W celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na 

Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na 

listę, o której mowa w art. 2, stosuje się: 

1) odpowiednio środki określone w art. 2 ust. 1–3 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w 

związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec 

Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.
3)

), zwanego dalej 

                                                           
1)

 Niniejsza ustawa służy stosowaniu: 

1) rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec 

Ukrainy; 

2)   rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i 

niezależność Ukrainy lub im zagrażających; 

3)   rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 
2)

 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 

ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej, ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i 

kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
3)

 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 294 z 25.10.2006, str. 25, 

Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 180 z 09.07.2008, str. 5, Dz. Urz. UE L 28 z 

02.02.2011, str. 17, Dz. Urz. UE L 76 z 22.03.2011, str. 13, Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2011, str. 48, 

Dz. Urz. UE L 161 z 21.06.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 265 z 11.10.2011, str. 6 i 8, Dz. Urz. UE L 335 

z 17.12.2011, str. 15, Dz. Urz. UE L 38 z 11.02.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 55 z 29.02.2012, str. 1, 

Dz. Urz. UE L 87 z 24.03.2012, str. 37, Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 307 z 

07.11.2012, str. 1 i 7, Dz. Urz. UE L 143 z 30.05.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, 

Dz. Urz. UE L 288 z 30.10.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 16 z 21.01.2014, str. 3, Dz. Urz. UE L 200 z 

09.07.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 31.10.2014, str. 2, Dz. Urz. UE L 185 z 14.07.2015, str. 1, Dz. 

Urz. UE L 206 z 01.08.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2015, str. 62 i 71, Dz. Urz. UE L 52 z 

27.02.2016, str. 19 i 22, Dz. Urz. UE L 50 z 28.02.2017, str. 9, Dz. Urz. UE L 54 z 24.02.2018, str. 1, 

Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz. Urz. UE L 319I z 02.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 370I 

z 06.11.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 426I z 17.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 68 z 26.02.2021, str. 29, 

Dz. Urz. UE L 197I z 04.06.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 219I z 21.06.2021, str. 1, 3 i 55, Dz. Urz. UE 

L 224I z 24.06.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 405 z 16.11.2021, str. 1 i 3, Dz. Urz. UE L 430I z 
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„rozporządzeniem 765/2006”, na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, z 

wyłączeniem art. 1fb, art. 1fc i art. 7; 

2) odpowiednio środki określone w art. 2 i art. 9 rozporządzenia Rady (UE) 

nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w 

odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i 

niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, 

z późn. zm.
4)

), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”, na zasadach 

określonych w tym rozporządzeniu, z wyłączeniem art. 8, art. 12 i art. 16; 

3) wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 

25); 

4) wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91, 583 i 

…). 

Art. 2. 1. Lista osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których 

mowa w art. 1, zwana dalej „listą”, jest prowadzona przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych. Lista jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista zawiera 

                                                                                                                                                                          
02.12.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 37 z 18.02.2022, str. 4, Dz. Urz. UE L 46 z 25.02.2022, str. 3, Dz. 

Urz. UE L 67 z 02.03.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 82 z 09.03.2022, str. 1. 
4)

 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 21.03.2014, str. 27, 

Dz. Urz. UE L 126 z 29.04.2014, str. 48, Dz. Urz. UE L 137 z 12.05.2014, str. 1 i 3, Dz. Urz. UE L 

160 z 29.05.2014, str. 7, Dz. Urz. UE L 205 z 12.07.2014, str. 7, Dz. Urz. UE L 214 z 19.07.2014, str. 

2, Dz. Urz. UE L 221 z 25.07.2014, str. 1 i 11, Dz. Urz. UE L 226 z 30.07.2014, str. 16, Dz. Urz. UE 

L 271 z 12.09.2014, str. 1 i 8, Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 344 z 

29.11.2014, str. 5, Dz. Urz. UE L 40 z 16.02.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2015, str. 1, Dz. 

Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 30, Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 249 z 

16.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 301 z 09.11.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 67 z 14.03.2017, str. 34, Dz. 

Urz. UE L 194 z 26.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 203I z 04.08.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 237 z 

15.09.2017, str. 37 i 44, Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 69 z 13.03.2018, str. 

11, Dz. Urz. UE L 118I z 14.05.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 194 z 31.07.2018, str. 27, Dz. Urz. UE L 

231 z 14.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 313I z 10.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 19 z 22.01.2019, str. 

1, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 9 i 16, Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz. Urz. UE L 

236 z 13.09.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 22I z 28.01.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 78 z 13.03.2020, str. 

1, Dz. Urz. UE L 298 z 11.09.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 318 z 01.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 

15.03.2021, str. 19, Dz. Urz. UE L 321 z 13.09.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 359I z 11.10.2021, str. 1, 

Dz. Urz. UE L 445I z 13.12.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 40 z 21.02.2022, str. 3, Dz. Urz. UE L 42I z 

23.02.2022, str. 1, 3 i 15, Dz. Urz. UE L 51 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 25.02.2022, str. 

1, Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 66 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 80 z 

09.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2022, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 87I z 15.03.2022, str. 1. 
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oznaczenie osoby lub podmiotu, wobec których stosuje się środki, o których mowa w 

art. 1, wraz z rozstrzygnięciem, który z tych środków ma do nich zastosowanie. 

2. Na listę może być wpisana wyłącznie osoba lub podmiot niewymienione w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 lub rozporządzeniu 269/2014. 

Art. 3. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje decyzje w sprawach 

wpisu na listę oraz wykreślenia z niej. 

2. Decyzję w sprawie wpisu na listę wydaje się względem osób i podmiotów 

dysponujących środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami gospodarczymi w 

rozumieniu rozporządzenia 765/2006 lub rozporządzenia 269/2014, bezpośrednio lub 

pośrednio wspierających: 

1) agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. lub 

2) poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa 

obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne 

poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej i 

na Białorusi 

– lub bezpośrednio związanych z takimi osobami lub podmiotami, w szczególności ze 

względu na powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub 

finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym 

celu posiadanych przez nie środków finansowych, funduszy lub zasobów 

gospodarczych. 

3. Decyzję w sprawie wpisu na listę lub wykreślenia z niej minister właściwy do 

spraw wewnętrznych wydaje z urzędu lub na uzasadniony wniosek: 

1) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

2) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

3) Szefa Agencji Wywiadu, 

4) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,  

5) Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, 

6) Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, 

7) Komendanta Głównego Policji, 

8) Komisji Nadzoru Finansowego, 

9) Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 

10) Komendanta Głównego Straży Granicznej, 

11) Prokuratora Krajowego, 
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12) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 

13) Przewodniczącego komitetu Rady Ministrów właściwego w sprawach 

bezpieczeństwa i obrony państwa 

– zawierający wskazanie osoby lub podmiotu, względem których ma zostać wydana 

decyzja, wraz z propozycją zastosowania wobec danej osoby lub danego podmiotu 

środków, o których mowa w art. 1, oraz uzasadnienie wniosku. 

4. Propozycję zastosowania środków, o których mowa w art. 1, określa się z 

uwzględnieniem w szczególności charakteru i zakresu działalności prowadzonej przez 

osobę lub podmiot, struktury kapitałowej tego podmiotu oraz względów bezpieczeństwa 

narodowego. 

5. Decyzję w sprawie wykreślenia z listy minister właściwy do spraw 

wewnętrznych może wydać również na uzasadniony wniosek osoby lub podmiotu 

wpisanych na listę. 

6. Decyzja w sprawie wpisu na listę zawiera datę wydania, oznaczenie osoby lub 

podmiotu, wobec których stosuje się środki, o których mowa w art. 1, wraz z 

rozstrzygnięciem, który z tych środków ma do nich zastosowanie, uzasadnienie, 

oznaczenie organu wydającego, podstawę prawną decyzji, podpis osoby wydającej oraz 

pouczenie o prawie do wniesienia skargi do sądu. 

7. Wydając decyzję w sprawie wpisu na listę, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych może określić zakres środków finansowych, funduszy lub zasobów 

gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia 269/2014 lub rozporządzenia 765/2006, 

objętych środkami, o których mowa w art. 1 pkt 1 lub 2. 

8. Decyzja w sprawie wykreślenia z listy zawiera w szczególności datę wydania, 

oznaczenie osoby lub podmiotu, których dotyczy, powołanie podstawy prawnej oraz 

uzasadnienie. 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może ograniczyć zakres 

uzasadnienia, o którym mowa w ust. 6 i 8, ze względu na bezpieczeństwo państwa lub 

porządek publiczny. 

10. Od decyzji w sprawie wpisu na listę nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy oraz podlega ona natychmiastowemu wykonaniu. 

11. Przepisy dotyczące decyzji w sprawie wpisu na listę stosuje się odpowiednio 

do decyzji o zmianie stosowanych wobec osoby lub podmiotu środków, o których 

mowa w art. 1. 
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Art. 4. 1. Do postępowań w sprawach wpisu na listę oraz wykreślenia z niej, w 

zakresie nieuregulowanym w ustawie, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 7, art. 7b, 

art. 8, art. 12, art. 14, art. 16, art. 24 § 1 pkt 1–6 i § 2–4, art. 25, art. 26 § 1 i 2, art. 28–

30, art. 32, art. 33, art. 35 § 1, art. 39–39
4
, art. 41–49b, art. 50, art. 54–56, art. 61 § 3 i 4, 

art. 63–65, art. 72, art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 97 § 1 pkt 4 i § 2, art. 98, art. 101, art. 

103, art. 104, art. 105 § 2, art. 109 § 1, art. 112, art. 113 § 1, art. 156–158 oraz art. 217 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 735, 1491 i 2052). 

2. Zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu może nastąpić 

przez ich udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

właściwego organu administracji publicznej lub poprzez doręczenie pisma 

informującego o wszczęciu postępowania lub wydanej w sprawie decyzji w sposób 

określony w art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego na adres do doręczeń elektronicznych albo adres podmiotu, w 

którym ustalona strona postępowania posiada zasoby gospodarcze, w szczególności 

akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego, mającego siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Prawidłowo zrealizowane udostępnienie lub doręczenie, o którym mowa w ust. 

2, wywołuje taki sam skutek jak doręczenie bezpośrednio do strony. 

Art. 5. Zadania i kompetencje, o których mowa w: 

1) art. 3 ust. 1 i 2, art. 3a ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 4a i art. 4b rozporządzenia 765/2006, 

2) art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 6a, art. 6b i art. 7 rozporządzenia 

269/2014 

– wobec osób i podmiotów wpisanych na listę wykonuje Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

Art. 6. 1. Osoba lub podmiot, które w stosunku do osoby lub podmiotu wpisanych 

na listę: 

1) nie dopełniają obowiązku zamrożenia środków finansowych, funduszy lub 

zasobów gospodarczych lub zakazu udostępniania środków finansowych, 

funduszy lub zasobów gospodarczych, określonego w art. 2 ust. 1 lub 2 

rozporządzenia 765/2006 lub art. 2 rozporządzenia 269/2014, 

2) nie dopełniają obowiązku niezwłocznego przekazywania informacji, wymaganych 

na podstawie art. 4 ust. 2 lub art. 5 rozporządzenia 765/2006 lub na podstawie art. 

7 ust. 1 lub art. 8 rozporządzenia 269/2014,  
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3) nie stosują się do zakazu świadomego i celowego udziału w działaniach, których 

celem lub skutkiem jest ominięcie stosowania środków określonych w art. 2 ust. 1 

lub 2 rozporządzenia 765/2006 lub art. 2 rozporządzenia 269/2014 

– podlegają karze pieniężnej. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. 

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1–3 do nakładania i wymierzania kary 

pieniężnej, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

5. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu 

państwa. 

Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany 

na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
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został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1. 

3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie 

ust. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty 

wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty 

ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim 

wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w 

konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny 

pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia oraz 

etapu prowadzonego postępowania. 

4. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 1 jest 

wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 

5. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do 

udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub 

złożenie pracy konkursowej. 

6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w 

okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub 

dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. 

7. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień 

Publicznych w drodze decyzji, do wysokości 20 000 000 zł. 

8. W zakresie nieuregulowanym w ust. 6 i 7 do nakładania i wymierzania kary 

pieniężnej, o której mowa w ust. 6, stosuje się przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

9. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu 

państwa. 

10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia 

zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem 

stosowania tej ustawy. 
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Art. 8. Mając na względzie zagrożenie bezpieczeństwa narodowego zakazuje się: 

1)  wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) przemieszczania: 

a) między dwoma państwami przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 

zaczyna się i kończy poza tym terytorium, 

b)  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż 

Rzeczpospolita Polska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– towarów objętych pozycją 2701 albo 2704 Nomenklatury Scalonej (CN) zgodnej z 

rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie 

nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. 

Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382), zwanych dalej „węglem”, pochodzących z terytorium 

Federacji Rosyjskiej albo Białorusi. 

Art. 9. 1. Naczelnik urzędu celno-skarbowego, wykonując kontrolę przestrzegania 

zakazu, o którym mowa w art. 8, w tym w zakresie weryfikowania pochodzenia towaru, 

o którym mowa w tym przepisie, współpracuje z właściwymi organami i podmiotami, 

w szczególności wskazanymi w art. 3 ust. 3 pkt 1–7.  

2. Do informacji przekazywanych w ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, 

nie stosuje się przepisów dotyczących tajemnic prawnie chronionych określonych w 

przepisach odrębnych, z wyjątkiem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

Art. 10. Weryfikacja pochodzenia towaru, o którym mowa w art. 8, może 

odbywać się w szczególności w ramach badań przeprowadzanych przez 

wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty.  

Art. 11. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 8, 

naczelnik urzędu celno-skarbowego dokonuje zajęcia towaru, o którym mowa w tym 

przepisie, i występuje o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. 

2. Do przepadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy części pierwszej 

księgi drugiej tytułu II działu III rozdziału 2a oddziału 1 ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.
5)

).  

3. Towar, o którym mowa w art. 8, którego przepadek orzeczono, podlega 

przekazaniu do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.  

                                                           
5)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 2052, 

2262, 2270, 2289, 2328 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 1, 366 i 480.  
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Art. 12. 1. Osoba lub podmiot, które naruszają zakaz, o którym mowa w art. 8, 

podlegają karze pieniężnej. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.  

3. Przy nakładaniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się rodzaj i 

zakres naruszenia, wielkość obrotów i przychodu oraz dotychczasową działalność osoby 

lub podmiotu, które naruszyły zakaz, o którym mowa w art. 8. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1–3 do nakładania i wymierzania kary 

pieniężnej, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

6. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu 

państwa. 

Art. 13. 1. Przedsiębiorca, który wprowadził lub przemieścił na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej węgiel, bez względu na kraj pochodzenia tego węgla, jest 

obowiązany posiadać i udostępniać na żądanie właściwych organów dokumenty 

potwierdzające kraj pochodzenia węgla, datę wprowadzenia lub przemieszczenia węgla 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku węgla, którego krajem 

pochodzenia jest Ukraina, także region wydobycia węgla. Dokumenty przechowuje się 

przez okres 5 lat od daty wprowadzenia węgla na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przedsiębiorca dokonujący obrotu węglem, przez co rozumie się sprzedaż lub 

inną formę zbycia węgla na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany 

sporządzić i przekazać nabywcy informację o kraju pochodzenia węgla, a także: 

1) dacie wprowadzenia lub przemieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie jest Rzeczpospolita Polska; 

2) regionie wydobycia węgla i dacie wprowadzenia lub przemieszczenia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem 

pochodzenia jest Ukraina; 

3) dacie nabycia od kopalni, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest 

Rzeczpospolita Polska. 

3. Informację, o której mowa w ust. 2, sporządza się w formie oświadczenia, do 

którego mogą zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających prawdziwość 

zawartych w oświadczeniu danych dotyczących węgla. 
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4. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

5. Oświadczenie zawiera: 

1)  numer identyfikacyjny oświadczenia, nadany przez przedsiębiorcę składającego 

oświadczenie; 

2) oznaczenie przedsiębiorcy składającego oświadczenie, jego siedziby i adresu oraz 

adresu punktu sprzedaży węgla, jeśli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy składającego oświadczenie 

oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny 

w odpowiednim rejestrze państwa obcego; 

4) oznaczenie faktury wystawionej przez przedsiębiorcę obejmującej węgiel, którego 

dotyczy oświadczenie; 

5) określenie kraju pochodzenia węgla; 

6) określenie daty wprowadzenia lub przemieszczenia węgla na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie 

jest Rzeczpospolita Polska; 

7) określenie regionu wydobycia węgla, w przypadku węgla, którego krajem 

pochodzenia jest Ukraina; 

8) datę nabycia od kopalni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku 

węgla, którego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska; 

9) datę i miejsce złożenia oświadczenia; 

10) podpis przedsiębiorcy składającego oświadczenie albo osoby upoważnionej do 

jego reprezentowania. 

6. Przedsiębiorca dokonujący obrotu węglem na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest obowiązany do przechowywania kopii wydanych i otrzymanych 

oświadczeń przez okres 5 lat, licząc od dnia ich wydania lub przekazania. 

7. Kontrolę wykonywania obowiązków określonych w niniejszym artykule 

prowadzą wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. 
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8. Do prowadzania kontroli oraz do postępowania pokontrolnego stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1706). 

9. Do prowadzenia kontroli nie mają zastosowania przepisy art. 48 ust. 1, art. 49 

ust. 7 i art. 50 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24), a czasu prowadzenia kontroli nie wlicza się do 

czasu trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym, 

o którym mowa w art. 55 tej ustawy. 

10. W przypadku gdy wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej stwierdzi 

naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 8: 

1) powiadamia naczelnika urzędu celno-skarbowego i przekazuje niezwłocznie 

poświadczone za zgodność z oryginałem akta kontroli; 

2) w drodze postanowienia zabezpiecza węgiel na czas niezbędny do podjęcia działań 

przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, nie dłuższy niż 30 dni. 

11. Na wniosek naczelnika urzędu celno-skarbowego wojewódzki inspektor 

Inspekcji Handlowej uchyla zabezpieczenie. 

12. Przedsiębiorca, który nie wypełnia obowiązków określonych w ust. 1 lub 2, 

podlega karze pieniężnej. 

13. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 12, nakłada wojewódzki inspektor 

Inspekcji Handlowej w drodze decyzji, do wysokości 10 000 000 zł. 

14. Przy nakładaniu kary pieniężnej uwzględnia się rodzaj i zakres naruszenia, 

wielkość obrotów oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, który nie wypełnił 

obowiązków określonych w ust. 1 lub 2. 

15. Do nakładania kar pieniężnych, o których mowa w ust. 12, stosuje się przepisy 

działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

16. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 12, stanowią dochód 

budżetu państwa. 

Art. 14. Krąg uprawnionych podmiotów, wysokość oraz tryb ustalania 

rekompensat szkód rzeczywistych poniesionych w związku z wejściem w życie zakazu, 

o którym mowa w art. 8, dotyczącego węgla pochodzącego z terenu Federacji 

Rosyjskiej albo Białorusi określi odrębna ustawa. 

Art. 15. 1. Kto narusza zakazy, o których mowa w: 
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1) art. 1a ust. 1 lit. a, art. 1b ust. 1 lit. a–c, art. 1c ust. 1, art. 1d ust. 1, art. 1e ust. 1 lub 

2, art. 1f ust. 1 lub 2, art. 1g ust. 1 lub 1a, art. 1h ust. 1, art. 1i ust. 1, art. 1o ust. 1, 

art. 1p ust. 1, art. 1q ust. 1, art. 1r ust. 1 lub art. 1s ust. 1 rozporządzenia 765/2006 

lub 

2) art. 2 ust. 1 lub 2, art. 2a ust. 1 lub 2, art. 3 ust. 1 lub 2, art. 3a ust. 1, art. 3b ust. 1 

lub 2, art. 3c ust. 1–4 lub art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 

dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 

31.07.2014, str. 1, z późn. zm.
6)

), zwanego dalej „rozporządzeniem 833/2014”, lub 

3) art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 lub 2, art. 5 ust. 1 lub art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rady 

(UE) nr 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w 

odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich 

obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił 

zbrojnych na tych obszarach (Dz. Urz. UE L 42I z 23.02.2022, str. 77, z późn. 

zm.
7)

), zwanego dalej „rozporządzeniem 2022/263”, lub 

4) art. 8 – w przypadku węgla pochodzącego z terytorium Federacji Rosyjskiej albo 

Białorusi 

– podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się udziału w działaniach, których 

celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w: 

1) art. 1a ust. 1 lit. a, art. 1b ust. 1 lit. a–c, art. 1c ust. 1, art. 1d ust. 1, art. 1e ust. 1 lub 

2, art. 1f ust. 1 lub 2, art. 1g ust. 1 lub 1a, art. 1h ust. 1, art. 1i ust. 1, art. 1o ust. 1, 

art. 1p ust. 1, art. 1q ust. 1, art. 1r ust. 1 lub art. 1s ust. 1 rozporządzenia 765/2006, 

2) art. 2 ust. 1 lub 2, art. 2a ust. 1 lub 2, art. 3 ust. 1 lub 2, art. 3a ust. 1, art. 3b ust. 1 

lub 2, art. 3c ust. 1–4 lub art. 4 ust. 1 rozporządzenia 833/2014 lub 

3) art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 lub 2, art. 5 ust. 1 lub art. 6 ust. 1 rozporządzenia 

2022/263. 

                                                           
6)

 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 246 z 21.08.2014, str. 59, 

Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 3, Dz. Urz. UE L 349 z 05.12.2014, str. 20, Dz. Urz. UE L 263 z 

08.10.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 316 z 01.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, 

Dz. Urz. UE L 42I z 23.02.2022, str. 74, Dz. Urz. UE L 49 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 55 z 

28.02.2022, str. 78, Dz. Urz. UE L 57 z 28.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 63 z 02.03.2022, str. 1, Dz. 

Urz. UE L 65 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 81 z 09.03.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 87I z 

15.03.2022, str. 13. 
7)

 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 62 z 01.03.2022, str. 26. 
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3. Jeżeli czyn określony w ust. 1 lub 2 został popełniony w zakresie działalności 

przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego uznaje się osobę odpowiedzialną za 

zawarcie transakcji handlowej. 

4. W razie popełnienia czynu określonego w ust. 1 lub 2 sąd może orzec przepadek 

towarów stanowiących przedmiot czynu zabronionego, choćby nie stanowiły one 

własności sprawcy. 

5. Jeżeli czyn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3 lub ust. 2, był bezprawny według 

przepisów rozporządzenia 765/2006, rozporządzenia 833/2014 lub rozporządzenia 

2022/263 w czasie jego popełnienia, a w czasie następującym po popełnieniu czynu, 

wskutek zmiany lub uchylenia tych rozporządzeń przestał być bezprawny, do czynu 

tego stosuje się ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, nie wyłączając 

przepisów o zatarciu skazania. 

Art. 16. 1. Zakazuje się stosowania, używania lub propagowania symboli lub 

nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

2. Kto narusza zakaz, o którym mowa w ust. 1, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Art. 17. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 297 w § 1 po pkt 2a dodaje się pkt 2b i 2c w brzmieniu: 

„2b) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Generalnemu Inspektorowi 

Informacji Finansowej oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej – w 

zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. poz. …) oraz w dziale Va ustawy z dnia 16 listopada 

2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej; 

2c) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych – w zakresie niezbędnym do 

podejmowania środków ograniczających w związku z działaniami 

destabilizującymi sytuację w Ukrainie;”; 

2) art. 297e otrzymuje brzmienie: 

„Art. 297e. § 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia: 

1) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu – w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,  



14 

 

2) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,  

3) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – w zakresie niezbędnym 

do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

4) Policji – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 1 ust. 

2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 

2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655),  

5) Straży Granicznej – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych 

w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 

Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333 oraz z 2022 

r. poz. 655),  

6) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych – w zakresie niezbędnym do 

podejmowania środków ograniczających w związku z działaniami 

destabilizującymi sytuację w Ukrainie  

– dane niezawarte w aktach spraw podatkowych inne niż określone w art. 297c, 

jeżeli znajdują się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych. 

§ 2. Dane, o których mowa w § 1, mogą być udostępniane również za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego.”. 

Art. 18. W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91 i 583) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 435 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w 

brzmieniu: 

„7) cudzoziemiec został wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. poz. …), a zakres środków określonych względem niego 

w decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 6 tej ustawy, obejmuje wpis do wykazu 

cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

niepożądany.”; 

2) w art. 438 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w 

brzmieniu: 
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„9) umieszczenia na liście, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 

r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.”; 

3) w art. 440 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku, o którym mowa w art. 435 ust. 1 pkt 7, Szef Urzędu z 

urzędu umieszcza dane cudzoziemca w wykazie lub usuwa te dane w przypadku 

wykreślenia cudzoziemca z listy lub cofnięcia stosowania wobec niego środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.”; 

4) w art. 443 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w 

brzmieniu: 

„6) wpis na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.”. 

Art. 19. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.
8)

) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu: 

„17a) wykonywanie zadań określonych w:  

a) art. 1ja ust. 2, art. 1k ust. 3, art. 1v ust. 1, art. 1w ust. 1, art. 3 ust. 1 i 2, 

art. 3a ust. 1, art. 4a i art. 4b rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z 

dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 

sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec 

Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.
9)

), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, 

                                                           
8)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 464, 694, 

802, 815, 954, 1003, 1005, 1718, 2076 i 2105. 
9)

 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 294 z 25.10.2006, str. 25, 

Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 180 z 09.07.2008, str. 5, Dz. Urz. UE L 28 z 

02.02.2011, str. 17, Dz. Urz. UE L 76 z 22.03.2011, str. 13, Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2011, str. 48, 

Dz. Urz. UE L 161 z 21.06.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 265 z 11.10.2011, str. 6 i 8, Dz. Urz. UE L 335 

z 17.12.2011, str. 15, Dz. Urz. UE L 38 z 11.02.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 55 z 29.02.2012, str. 1, 

Dz. Urz. UE L 87 z 24.03.2012, str. 37, Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 307 z 

07.11.2012, str. 1 i 7, Dz. Urz. UE L 143 z 30.05.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, 

Dz. Urz. UE L 288 z 30.10.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 16 z 21.01.2014, str. 3, Dz. Urz. UE L 200 z 

09.07.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 31.10.2014, str. 2, Dz. Urz. UE L 185 z 14.07.2015, str. 1, Dz. 

Urz. UE L 206 z 01.08.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2015, str. 62 i 71, Dz. Urz. UE L 52 z 

27.02.2016, str. 19 i 22, Dz. Urz. UE L 50 z 28.02.2017, str. 9, Dz. Urz. UE L 54 z 24.02.2018, str. 1, 
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b) art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 6a i art. 6b rozporządzenia 

Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność 

terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 

(Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.
10)

), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 269/2014”, 

c) art. 2e ust. 4, art. 5a ust. 5, art. 5c ust. 1 i art. 5d ust. 1 rozporządzenia 

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. 

zm.
11)

), zwanego dalej „rozporządzeniem 833/2014” 

– zwanych dalej „zwalnianiem zamrożonych środków finansowych lub 

zasobów gospodarczych lub udostępnianiem środków finansowych lub 

zasobów gospodarczych”;”; 

                                                                                                                                                                          
Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz. Urz. UE L 319I z 02.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 370I 

z 06.11.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 426I z 17.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 68 z 26.02.2021, str. 29, 

Dz. Urz. UE L 197I z 04.06.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 219I z 21.06.2021, str. 1, 3 i 55, Dz. Urz. UE 

L 224I z 24.06.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 405 z 16.11.2021, str. 1 i 3, Dz. Urz. UE L 430I z 

02.12.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 37 z 18.02.2022, str. 4, Dz. Urz. UE L 46 z 25.02.2022, str. 3, Dz. 

Urz. UE L 67 z 02.03.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 82 z 09.03.2022, str. 1. 
10)

 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 21.03.2014, str. 27, 

Dz. Urz. UE L 126 z 29.04.2014, str. 48, Dz. Urz. UE L 137 z 12.05.2014, str. 1 i 3, Dz. Urz. UE L 

160 z 29.05.2014, str. 7, Dz. Urz. UE L 205 z 12.07.2014, str. 7, Dz. Urz. UE L 214 z 19.07.2014, str. 

2, Dz. Urz. UE L 221 z 25.07.2014, str. 1 i 11, Dz. Urz. UE L 226 z 30.07.2014, str. 16, Dz. Urz. UE 

L 271 z 12.09.2014, str. 1 i 8, Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 344 z 

29.11.2014, str. 5, Dz. Urz. UE L 40 z 16.02.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2015, str. 1, Dz. 

Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 30, Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 249 z 

16.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 301 z 09.11.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 67 z 14.03.2017, str. 34, Dz. 

Urz. UE L 194 z 26.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 203I z 04.08.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 237 z 

15.09.2017, str. 37 i 44, Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 69 z 13.03.2018, str. 

11, Dz. Urz. UE L 118I z 14.05.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 194 z 31.07.2018, str. 27, Dz. Urz. UE L 

231 z 14.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 313I z 10.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 19 z 22.01.2019, str. 

1, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 9 i 16, Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz. Urz. UE L 

236 z 13.09.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 22I z 28.01.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 78 z 13.03.2020, str. 

1, Dz. Urz. UE L 298 z 11.09.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 318 z 01.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 

15.03.2021, str. 19, Dz. Urz. UE L 321 z 13.09.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 359I z 11.10.2021, str. 1, 

Dz. Urz. UE L 445I z 13.12.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 40 z 21.02.2022, str. 3, Dz. Urz. UE L 42I z 

23.02.2022, str. 1, 3 i 15, Dz. Urz. UE L 51 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 25.02.2022, str. 

1, Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 66 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 80 z 

09.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2022, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 87I z 15.03.2022, str. 1. 
11)

 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 246 z 21.08.2014, str. 59, 

Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 3, Dz. Urz. UE L 349 z 05.12.2014, str. 20, Dz. Urz. UE L 263 z 

08.10.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 316 z 01.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, 

Dz. Urz. UE L 42I z 23.02.2022, str. 74, Dz. Urz. UE L 49 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 55 z 

28.02.2022, str. 78, Dz. Urz. UE L 57 z 28.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 63 z 02.03.2022, str. 1, Dz. 

Urz. UE L 65 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 81 z 09.03.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 87I z 

15.03.2022, str. 13. 
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2) w art. 45 w ust. 1 wyrazy „art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 8, 10, 13–15 i 20a” zastępuje się 

wyrazami „art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 8, 10, 13–15, 17a i 20a”; 

3) w art. 54 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6–9 w 

brzmieniu: 

„6) art. 1ja ust. 1, art. 1k ust. 1, art. 1u ust. 1, art. 1z, art. 2, art. 4 ust. 2 i art. 5 

rozporządzenia 765/2006; 

7) art. 2, art. 7 i art. 8 ust. 1 rozporządzenia 269/2014; 

8) art. 2e ust. 1 i 3, art. 3 ust. 1 i 2, art. 3a ust. 1, art. 3g ust. 1, art. 3h ust. 1, art. 

5 ust. 1–6, art. 5a ust. 1, 2 i 4, art. 5aa ust. 1, art. 5b ust. 1, art. 5f ust. 1, art. 

5g, art. 5i ust. 1 i art. 5j ust. 1 i 2 rozporządzenia 833/2014; 

9) ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. …).”; 

4) w art. 59 w ust. 2 po wyrazach „w art. 54 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 i 11 oraz” 

dodaje się wyrazy „art. 62 ust. 5 pkt 13–15, a także”; 

5) w art. 62 w ust. 5 w pkt 12 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 13–15 w 

brzmieniu: 

„13) przestrzegania przepisów w zakresie zamrażania zasobów gospodarczych, o 

których mowa w art. 2 rozporządzenia 765/2006, 

14) przestrzegania przepisów w zakresie zamrażania zasobów gospodarczych, o 

których mowa w art. 2 rozporządzenia 269/2014, 

15) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zakresie zamrażania 

zasobów gospodarczych”; 

6) w art. 84 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „pkt 2–5” zastępuje się wyrazami „pkt 2–9”; 

7) po dziale V dodaje się dział Va w brzmieniu: 

„DZIAŁ VA 

Zwalnianie zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub 

udostępnianie środków finansowych lub zasobów gospodarczych  

Art. 143a. 1. Zadania i kompetencje właściwego organu, o których mowa w: 

1) art. 1ja ust. 2, art. 1k ust. 3, art. 1v ust. 1, art. 1w ust. 1, art. 1z, art. 3 ust. 1 i 

2, art. 3a ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 4a, art. 4b i art. 5 rozporządzenia 765/2006, 
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2) art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 6a, art. 6b, art. 7 i art. 8 

rozporządzenia 269/2014, 

3) art. 2e ust. 4, art. 5a ust. 5, art. 5c ust. 1, art. 5d ust. 1 i art. 5g rozporządzenia 

833/2014 

– wykonuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

2. W sprawach, o których mowa w: 

1) art. 1ja ust. 2, art. 1k ust. 3, art. 1v ust. 1, art. 1w ust. 1, art. 3 ust. 1 i 2, art. 3a 

ust. 1, art. 4a i art. 4b rozporządzenia 765/2006, 

2) art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 6a i art. 6b rozporządzenia 

269/2014, 

3) art. 2e ust. 4, art. 5a ust. 5, art. 5c ust. 1 i art. 5d ust. 1 rozporządzenia 

833/2014 

– Szef Krajowej Administracji Skarbowej rozstrzyga w formie decyzji 

administracyjnej. 

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

4. W toku postępowania dotyczącego zwalniania zamrożonych środków 

finansowych lub zasobów gospodarczych lub udostępniania środków finansowych 

lub zasobów gospodarczych, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może 

wystąpić o wydanie opinii w sprawie zasadności tego zwolnienia lub 

udostępnienia do podmiotów realizujących zadania publiczne lub organów 

administracji publicznej, które posiadają informacje w zakresie objętym 

wystąpieniem.  

5. Podmioty lub organy, o których mowa w ust. 4, przedstawiają opinię w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia o jej przedstawienie. 

Art. 143b. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje: 

1) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych informacje niezbędne do 

realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia 765/2006, art. 

12 rozporządzenia 269/2014 oraz art. 6 rozporządzenia 833/2014; 

2) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych informacje niezbędne do 

realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
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Art. 143c. Kontrolę przestrzegania środków ograniczających określonych w 

rozporządzeniu 765/2006, rozporządzeniu 269/2014, rozporządzeniu 833/2014 

oraz w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, w ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli, 

sprawują także, na zasadach określonych w przepisach odrębnych: 

1) Generalny Inspektor Informacji Finansowej – w odniesieniu do instytucji 

obowiązanych, o których mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

2) Komisja Nadzoru Finansowego – w odniesieniu do podmiotów przez nią 

nadzorowanych. 

Art. 143d. Osoba lub podmiot, które: 

1) nie dopełniają obowiązku zamrożenia środków finansowych, funduszy lub 

zasobów gospodarczych lub zakazu udostępniania środków finansowych, 

funduszy lub zasobów gospodarczych, określonego w art. 2 rozporządzenia 

765/2006 lub art. 2 rozporządzenia 269/2014, 

2) naruszają zakaz, o którym mowa w art. 1ja ust. 1, art. 1k ust. 1 lub art. 1u ust. 

1 rozporządzenia 765/2006 lub art. 2e ust. 1 lub 3, art. 3 ust. 1 lub 2, art. 3a 

ust. 1, art. 3g ust. 1, art. 3h ust. 1, art. 5 ust. 1–6, art. 5a ust. 1, 2 lub 4, art. 

5aa ust. 1, art. 5b ust. 1, art. 5f ust. 1, art. 5h, art. 5i ust. 1 lub art. 5j ust. 1 lub 

2 rozporządzenia 833/2014, 

3) nie dopełniają obowiązku niezwłocznego przekazywania informacji 

wymaganych na podstawie art. 1z lub art. 5 rozporządzenia 765/2006, art. 7 

lub art. 8 rozporządzenia 269/2014 lub art. 5g rozporządzenia 833/2014,  

4) nie stosują się do zakazu świadomego i celowego udziału w działaniach, 

których celem lub skutkiem jest ominięcie stosowania art. 2 rozporządzenia 

765/2006, art. 2 rozporządzenia 269/2014 oraz art. 2e ust. 1 lub 3, art. 3 ust. 1 

lub 2, art. 3a ust. 1, art. 3g ust. 1, art. 3h ust. 1, art. 5 ust. 1–6, art. 5a ust. 1, 2 

lub 4, art. 5aa ust. 1, art. 5b ust. 1, art. 5f ust. 1, art. 5h, art. 5i ust. 1 lub art. 5j 

ust. 1 lub 2 rozporządzenia 833/2014 

– podlegają karze pieniężnej. 

Art. 143e. 1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 143d, nakłada Szef 

Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji administracyjnej, w 

wysokości do 20 000 000 zł. 
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2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Art. 143f. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale do nakładania i 

wymierzania kary pieniężnej, o której mowa w art. 143d, stosuje się przepisy 

działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052). 

Art. 143g. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 143d, stanowią 

dochód budżetu państwa. 

Art. 143h. 1. Naczelnicy urzędów celno-skarbowych, Generalny Inspektor 

Informacji Finansowej oraz Komisja Nadzoru Finansowego udostępniają 

informacje pozyskane w toku odpowiednio kontroli celno-skarbowej oraz kontroli, 

o której mowa w art. 143c, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu 

realizacji jego zadań, o których mowa w art. 143a i art. 143d. 

2. Do informacji udostępnianych przez Generalnego Inspektora Informacji 

Finansowej na podstawie ust. 1 przepisu art. 99 ust. 7 ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie 

stosuje się, z wyjątkiem przepisów o ochronie informacji niejawnych.”. 

Art. 20. W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i 

kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1857) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 w ust. 11 po wyrazie „uwzględniając” dodaje się wyrazy „zagrożenie 

bezpieczeństwa narodowego lub”; 

2) w art. 30: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku stwierdzenia, w trakcie analizy danych w rejestrze, 

naruszeń podlegających zgodnie z ustawą karze pieniężnej organem 

właściwym do wymierzenia kary pieniężnej jest naczelnik urzędu celno-

skarbowego właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który dopuścił się 

naruszenia.”, 

b) w ust. 2 wyrazy „W przypadku, o którym mowa w ust. 1” zastępuje się 

wyrazami „W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 1a”, 

c) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1–2”. 

Art. 21. W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) w art. 106: 
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1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Generalny Inspektor może udostępniać z urzędu posiadane informacje 

organom wskazanym w art. 105 ust. 1 i 4 w celu podjęcia czynności wynikających 

z ich ustawowych zadań.”; 

2) w ust. 3 po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”. 

Art. 22. Przepisy art. 7 oraz środek, o którym mowa w art. 1 pkt 3, stosuje się 

również do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów 

wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z tym że: 

1) okres wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, rozpoczyna się nie wcześniej 

niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy; 

2) zamawiający dostosowuje dokumentację zamówienia lub regulamin konkursu w 

terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 23. Przedsiębiorca, który magazynuje lub wprowadza do obrotu węgiel 

wprowadzony lub przemieszczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 

wejściem w życie zakazu, o którym mowa w art. 8, jest obowiązany posiadać 

i udostępniać na żądanie właściwych organów dokumenty potwierdzające, że węgiel 

został nabyty przed wejściem w życie tego zakazu, a jeśli przedsiębiorca wprowadził 

lub przemieścił ten węgiel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokumenty 

potwierdzające, że węgiel został wprowadzony lub przemieszczony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przed wejściem w życie tego zakazu. 

Art. 24. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 62 

ust. 16 ustawy zmienianej w art. 19 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 62 ust. 16 ustawy zmienianej w 

art. 19, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

Art. 25. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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