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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 11 kwietnia 2022 r. 

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(druk nr 690) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych osób oraz 

podmiotów, które zostaną wskazane na specjalnej liście prowadzonej przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, w związku ze wspieraniem rosyjskiej agresji na 

Ukrainę, w tym stworzenie odrębnej od wykazów zawartych w rozporządzeniach Unii 

Europejskiej listy osób i podmiotów, wobec których można będzie zastosować środki zawarte 

w unijnych przepisach. 

Ustawa określa w szczególności:  

1) zasady stosowania środków ograniczających określonych 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, zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, oraz 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, zwanego dalej 

„rozporządzeniem 269/2014”; 

2) zasady prowadzenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych listy osób 

i podmiotów, wobec których stosuje się środki ograniczające określone 

w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014, zwanej dalej „listą”;  
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3) zasady i tryb wydawania decyzji w sprawach wpisu na listę lub wykreślenia z niej;  

4) sankcje wobec osób lub podmiotów, które w stosunku do osób lub podmiotów, 

wskazanych na liście wobec których stosuje się środki ograniczające określone 

w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014:  

a) nie dopełniają obowiązku zamrożenia środków finansowych lub zasobów 

gospodarczych lub zakazu udostępniania środków finansowych lub zasobów 

gospodarczych, określonego w art. 2 rozporządzenia 765/2006 lub art. 2 

rozporządzenia 269/2014,  

b) 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,  

c) 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;  

5) obowiązek wykluczenia wykonawcy wpisanego do wykazów określonych 

w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014, albo którego beneficjentem rzeczywistym 

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

i finansowaniu terroryzmu, jest podmiot wpisany na taką listę z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;  

6) sankcje za przystąpienie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

w konkursie przez osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu;  

7) organy właściwe do:  

a) prowadzenia listy i wydawania decyzji w sprawie wpisu na listę lub wykreślenia 

z niej,  

b) nakładania kary pieniężnej za nieprzestrzeganie środków ograniczających 

określonych w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014,  

c) organu właściwego do nakładania kary pieniężnej za przystąpienie do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez osoby lub podmioty 

podlegające wykluczeniu;  

8) kwestie właściwości Krajowej Administracji Skarbowej do podejmowania decyzji 

w sprawach stosowania niektórych środków ograniczających wynikających 

z rozporządzenia 765/2006, rozporządzenia 269/2014 oraz rozporządzenia Rady (UE) 
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nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;  

9) przekazywanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej innym organom 

z urzędu posiadanych informacji;  

10) wprowadzenie zakazu przywozu i tranzytu węgla objętego pozycją 2701 Wspólnej 

Taryfy Celnej pochodzącego z terenu Federacji Rosyjskiej oraz z niekontrolowanych 

przez Ukrainę obszarów ukraińskiego obwodu donieckiego i ukraińskiego obwodu 

Ługańskiego; 

11) przesłanki wpisania osoby albo podmiotu na listę – prawdopodobieństwo, że wspierają 

agresję na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. lub jest możliwe 

wykorzystywanie w tym celu ich funduszy lub zasobów gospodarczych. 

Środki podejmowane na podstawie art. 2 ust. 1–3 rozporządzenia 765/2006 będą 

polegały na zamrażaniu wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych będących własnością, 

pozostających w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub 

prawnych, podmiotów i organów wskazanych na liście. Nie będą mogły być udostępniane, 

bezpośrednio ani pośrednio, żadne fundusze ani zasoby gospodarcze wskazanym na liście 

osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom i organom ani na ich rzecz. Zakazany będzie 

również udział w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie 

obejście środków ograniczających. Zgodnie z art. 1 pkt 1 rozporządzenia 765/2006 

„fundusze” oznaczają aktywa finansowe i każdego rodzaju korzyści, w tym między innymi:  

1) gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia zapłaty, przekazy pieniężne i inne 

instrumenty płatnicze;  

2) depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na 

rachunkach, długi i zobowiązania dłużne;  

3) papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym 

akcje i udziały, świadectwa papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, 

skrypty dłużne, kontrakty pochodne;  

4) odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub 

wygenerowane przez te aktywa;  

5) kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania umowy lub 

inne zobowiązania finansowe;  

6) akredytywy, listy przewozowe (konosamenty), kwity zastawne;  
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7) dokumenty poświadczające posiadanie udziałów w funduszach lub środkach 

finansowych.  

Decyzję w sprawie wpisu na listę lub wykreślenia z niej będzie wydawał minister 

właściwy do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy 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; 

12) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; 

13) Przewodniczącego komitetu Rady Ministrów właściwego w sprawach bezpieczeństwa 

i obrony państwa. 

 Decyzja w sprawie wpisu na listę zawierać będzie oznaczenie osoby lub podmiotu, 

wobec których stosuje się środki ograniczające, wraz ze wskazaniem, czy wobec danej osoby 

lub danego podmiotu są stosowane środki, o których mowa w rozporządzeniu 765/2006 czy 

rozporządzeniu 269/2014. 

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie wykreślenia z listy 

będzie możliwe również na uzasadniony wniosek osób i podmiotów wpisanych na listę.  

Od decyzji o wpisie na listę nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja 

podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

Ustawa przewiduje, że osoba lub podmiot, które w stosunku do osób lub podmiotów 

wskazanych na liście, wobec których stosuje się środki ograniczające określone 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014: 
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1) nie dopełniają obowiązku zamrożenia funduszy lub zasobów gospodarczych lub zakazu 

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

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

2) nie dopełniają obowiązku niezwłocznego przekazywania informacji, wymaganych na 

podstawie art. 4 lub art. 5 rozporządzenia 765/2006 lub na podstawie art. 7 lub art. 8 

rozporządzenia 269/2014,  

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 i 2 

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

– podlegają karze pieniężnej.  

Karę pieniężną będzie nakładał Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze 

decyzji administracyjnej, w wysokości do 20 000 000 zł. 

Ustawa przewiduje również, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

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

publicznych wykluczony będzie wykonawca oraz uczestnik konkursu wpisany do wykazów 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, albo którego 

beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest osoba lub podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniach wymienionych w art. 1 ustawy albo wpisany na listę. 

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. Kontrola 

udzielania zamówień publicznych będzie wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Osoby lub podmioty podlegające 

wykluczeniu, przystępujące do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

konkursów, będą podlegać karze pieniężnej, nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień 

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

Ustawa zawiera przepisy przejściowe będące konsekwencją przyjętych w niej 

rozstrzygnięć dotyczących stosunków prawnych powstałych pod rządami obowiązujących 

obecnie przepisów. 

Termin wejścia w życie ustawy został ustalony na dzień następujący po dniu ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie rządowe w dniu 30 marca 2022 r. 

(druk sejmowy nr 2131). 

W dniu 31 marca 2022 r. projekt ustawy został skierowany do I czytania na posiedzeniu 

Sejmu. 

W dniu 5 kwietnia 2022 r. do Sejmu wpłynęła autopoprawka (druk sejmowy  

nr 2131–A). 

W dniu 6 kwietnia 2022 r. projekt ustawy został skierowany do Komisji Administracji 

i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Finansów Publicznych. 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Finansów Publicznych po 

rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2022 r., przyjęły projekt 

i wniosły o jego uchwalenie przez Sejm w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu 

(druk sejmowy nr 2165). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 52. posiedzeniu Sejmu w dniu 6 kwietnia 

2022 r. Projekt ustawy ponownie został skierowany do Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych oraz Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania. 

Komisje, po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych do projektu ustawy, na posiedzeniu w dniu 7 

kwietnia 2022 r., przyjęły projekt i wniosły o jego uchwalenie przez Sejm w brzmieniu 

zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 2165–A). 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r. Za przyjęciem 

ustawy głosowało 445 posłów, przy 11 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw. 

 

III. Uwagi o charakterze konstytucyjnym, unijnym i systemowym, a także 

zapewniające zachowanie spójności w obrębie proponowanych przepisów 

 

1. Procedowana ustawa przewiduje w art. 1 pkt 1 i 2 stosowanie środków określonych 

w art. 2 ust. 1–3 rozporządzenia 765/2006 oraz w art. 2 i 9 rozporządzenia 269/2014 

wobec podmiotów wpisanych na listę prowadzoną przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych (tj. podmiotów, które nie są objęte zakresem regulacji ww. 

rozporządzeń) na zasadach określonych w tych rozporządzeniach. Dodatkowo 

stanowi o odpowiednim stosowaniu tych środków i przepisów. Ustawa rozszerza 
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więc (pośrednio modyfikuje) zakres regulacji tych rozporządzeń. Opierając się na 

orzecznictwie TSUE oraz doktrynie należy więc zaznaczyć, że: 

a) sprawy uregulowane rozporządzeniem unijnym (stosowanym bezpośrednio 

i wiążącym wprost we wszystkich państwach członkowskich UE) nie mogą być 

przedmiotem regulacji prawa krajowego, 

b) zakazane jest uzupełnianie przepisów rozporządzeń unijnych przepisami 

krajowymi. 

 Wyjątkiem jest sytuacja, w której możliwość taka została wprost przewidziana 

w przepisach rozporządzenia unijnego. Reasumując, proponowana regulacja może 

być uznana za naruszającą prawo Unii Europejskiej. Jeżeli natomiast chodzi o ww. 

rozporządzenia to stanowią one, że państwa członkowskie określają zasady dotyczące 

sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń ich przepisów i podejmują 

wszelkie środki niezbędne w celu zapewnienia ich stosowania, a także wyznaczają 

właściwe organy, o których mowa w przepisach tych rozporządzeń (art. 9 i art. 9a 

rozporządzenia 765/2006 oraz rozporządzenia 269/2014) 

2. Z brzmienia przepisu art. 3 ust. 2 pkt 2 wynika, że objęta jego zakresem regulacji osoba 

będzie wpisywana na listę, jeżeli jednocześnie wspiera ona zagrożenie dla demokracji 

lub praworządności w Federacji Rosyjskiej i na Białorusi. Przesądza o tym użyty w tym 

przepisie spójnik „i”. Mając na uwadze cel i charakter procedowanej regulacji nie 

wydaje się, aby faktycznie taka intencja przyświecała projektodawcy. W związku 

z powyższym rekomenduje się zastąpienie w omawianym przepisie występującego 

między ww. państwami spójnika „i” spójnikiem „lub”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „i na Białorusi” zastępuje się wyrazami „lub na Białorusi”. 

 

3. Przepis art. 3 ust. 2 stanowi, że decyzję w sprawie wpisu na listę wydaje się względem 

osób i podmiotów dysponujących środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami 

gospodarczymi lub wobec, których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania 

posiadanych przez nie środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych. 

Mając na uwadze różnicę występującą między dysponowaniem a posiadaniem 

wskazanymi wyżej środkami (dysponowanie jest pojęciem szerszym, ponieważ 

dysponujący tymi środkami nie musi nimi władać, lecz tylko mieć realną możliwość 

skorzystania z nich), powstaje pytanie, czy faktycznie intencją projektodawcy było, 
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aby w drugim ze wskazanych wyżej przypadków ograniczyć krąg osób wpisywanych na 

listę tylko do posiadających te środki. Jeżeli nie, to proponuje się przyjęcie poniższej 

propozycji poprawki. Ponadto, w drugiej części tego przepisu następuje odesłanie do 

środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych, co do których istnieje 

prawdopodobieństwo, że mogą być wykorzystane do wskazanych w tym przepisie 

celów. Jeżeli są to również środki finansowe, fundusze oraz zasoby gospodarcze 

w rozumieniu rozporządzenia 765/2006 lub rozporządzenia 269/2014, to proponuje się 

to jednoznacznie odzwierciedlić w treści tego przepisu zgodnie z poniższą propozycją 

poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w ust. 2 w części wspólnej wyrazy „posiadanych przez nie” zastępuje się wyrazami 

„dysponowanych przez nie takich”. 

 

4. W art. 3 ust. 3 w części wspólnej należy skreślić wyrazy „uzasadnienie wniosku” 

zapewniając jej spójność z wprowadzeniem do wyliczenia, z którego wynika już, że 

decyzja w sprawie wpisu na listę lub wykreślenie z niej jest wydawana na uzasadniony 

wniosek. Z brzmienia tego przepisu wynika obecnie, że decyzja ta jest wydawana na 

uzasadniony wniosek zawierający między innymi uzasadnienie wniosku. Patrz też na 

rozwiązanie przyjęte w ust. 6 omawianego artykułu. 

 Ponadto z omawianego przepisu wynika, że również w przypadku wniosku o wydanie 

decyzji w sprawie wykreślenia z listy wniosek o wydanie tej decyzji ma obligatoryjnie 

zawierać propozycję zastosowania wobec osoby (podmiotu), która ma być skreślona 

z listy środków, o których mowa w art. 1. Takie rozwiązanie wydaje się nieracjonalne. 

Jak się wydaje powinno ono mieć zastosowanie tylko w przypadku decyzji w sprawie 

wpisu na listę i decyzji zmieniającej taką decyzję, ponieważ do osoby wykreślanej 

z listy nie będą stosowane środki, o których mowa w art. 1. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w ust. 3 w części wspólnej wyrazy „wraz z propozycją zastosowania wobec danej 

osoby lub danego podmiotu środków, o których mowa w art. 1, oraz uzasadnienie wniosku” 

zastępuje się wyrazami „a w przypadku decyzji w sprawie wpisu na listę również propozycję 

zastosowania wobec danej osoby lub danego podmiotu środków, o których mowa w art. 1”. 
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5. Przepis art. 3 ust. 6 odnoszący się w sposób ogólny do sądu, do którego wnosi się 

skargę na decyzję w sprawie wpisu na listę należy doprecyzować o nazwę tego sądu, 

zgodnie z art. 175 ust. 1 Konstytucji (stanowiącym, że polski wymiar sprawiedliwości 

sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy 

wojskowe), a także ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

i dyrektywą wyrażoną w § 9 Zasad techniki prawodawczej (wymagającą, aby w ustawie 

posługiwać się określeniami, które zostały użyte w ustawie podstawowej dla danej 

dziedziny spraw, w szczególności w ustawie określanej jako, „kodeks” lub „prawo”). 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w ust. 6 po wyrazie „sądu” dodaje się wyraz „administracyjnego”. 

 

6. Przepis art. 3 ust. 7 stanowi, że wydając decyzję w sprawie wpisu na listę minister 

właściwy do spraw wewnętrznych może określić zakres środków finansowych, 

funduszy lub zasobów gospodarczych objętych środkami, o których mowa w art. 1 pkt 1 

lub 2. Wątpliwości budzi przyjęty w omawianym przepisie nadmierny luz decyzyjny 

(swoboda decyzji) dla ministra, który będzie decydować, czy i w jakim zakresie w danej 

sprawie będzie określać zakres takich elementów. Przepis ten nie zawiera żadnej 

wytycznej, która wskazywałaby, w jakich przypadkach minister podejmowałby taką 

decyzję. Budzi on tym samym zastrzeżenia w kontekście wywodzonej z zasady 

demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji) zasady określoności przepisów 

prawa i zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, określonej w art. 7 

Konstytucji zasady legalizmu, a ponieważ nie gwarantuje on, że podmioty znajdujące 

się w podobnej albo takiej samej sytuacji będą traktowane tak samo również 

w kontekście art. 32 ust. 1 Konstytucji. 

7. Przepis art. 3 ust. 8 stanowi, że decyzja w sprawie wykreślenia z listy zawiera 

w szczególności datę wydania, oznaczenie osoby lub podmiotu, których dotyczy, 

powołanie podstawy prawnej oraz uzasadnienie. Określa więc przykładowy zakres 

takiej decyzji. Takie rozwiązanie należy uznać za niedopuszczalne. Należy zaznaczyć, 

że zgodnie z art. 107 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego przepisy szczególne 

mogą określać inne składniki decyzji niż określone w § 1 tego artykułu, tj. inne niż: 

oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, 

powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

pouczenie, czy i w jakim trybie służy stronie od niej odwołanie oraz prawo do 
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zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania. Analizowany przepis nie 

określa natomiast składników innych niż określone w art. 107 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Oznacza to, że brak powszechnie obowiązujących 

przepisów określających dodatkowe, poza przewidzianymi w art. 107 § 1 elementy 

decyzji, uniemożliwia nałożenie na stronę jakichkolwiek dodatkowych 

obowiązków, zaś zamieszczenie przez organ administracji publicznej 

nieprzewidzianego przez prawo dodatkowego składnika skutkuje kwalifikowaną 

wadą prawną takiej decyzji. W związku z tym jeżeli omawiana decyzja ma zawierać 

elementy inne niż określone w art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 

należy je określić w postaci zamkniętego katalogu, analogicznie do rozwiązania 

przyjętego w art. 3 ust. 6. W przeciwnym razie proponowany przepis należy skreślić, 

jako obarczony wskazaną wyżej wadą, a także mając na uwadze wywodzoną z zasady 

demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji) zasadę określoności przepisów 

prawa, zasadę zaufania do państwa i tworzonego przez nie prawa, zasadę przyzwoitej 

legislacji, czy określoną w art. 7 Konstytucji zasadę legalizmu. Rekomenduje się 

przyjęcie propozycji poprawki uwzględniającej skreślenie omawianego przepisu, 

z zastrzeżeniem, że może ona ulec zmianie w przypadku przedstawienia przez 

przedstawiciela Rządu zamkniętego katalogu elementów zamieszczanych w decyzji, 

innych niż określone w art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (zgodnie 

z art. 107 § 1 tego kodeksu). 

Propozycja poprawki: 

w: 

a) art. 3: 

–  skreśla się ust. 8, 

– w ust. 9 wyrazy „ , o którym mowa w ust. 6 i 8” zastępuje się wyrazami „decyzji 

w sprawie wpisu na listę lub wykreślenia z niej”, 

b) w art. 4 w ust. 1 po wyrazach „art. 105 § 2,” dodaje się wyrazy „art. 107 § 1,”. 

 

8. Przepis art. 3 ust. 10 stanowi, że od decyzji w sprawie wpisu na listę nie służy wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz, że decyzja ta podlega natychmiastowemu 

wykonaniu. Proponowany art. 4 ust. 1 określa natomiast, które przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego stosuje się do postępowań w sprawie wpisu na listę 

oraz decyzji w sprawie wykreślenia z tej listy w zakresie nieuregulowanym 
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w procedowanej ustawie. Wśród tych przepisów nie uwzględniono art. 127 § 3 

Kodeksu postępowania administracyjnego rozstrzygającego, że od decyzji wydanej 

w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy 

odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu 

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, do którego stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące odwołania od decyzji. Należy więc zaznaczyć, że na gruncie 

proponowanych przepisów występuje luka w zakresie decyzji w sprawie wykreślenia 

z listy, ponieważ z jednej strony nie przewidują one, aby od tej decyzji nie przysługiwał 

stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (jak ma to miejsce w przypadku decyzji 

w sprawie wpisania na listę), z drugiej, aby stosowało się do niej art. 127§ 3 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. W związku z tym w zależności od intencji 

projektodawcy proponuje się przyjęcie jednej z poniższych wersji poprawek. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w ust. 10 po wyrazach „w sprawie wpisu na listę” dodaje się wyrazy „oraz 

wykreślenia z niej” 

albo 

w art. 4 w ust. 1 po wyrazach „art. 113 § 1,” dodaje się wyrazy „art. 127 § 3,”. 

 

9. Przepis art. 4 ust. 2 stanowi, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych 

czynnościach organu może nastąpić przez ich udostępnienie w Biuletynie Informacji 

Publicznej lub poprzez doręczenie pisma informującego o wszczęciu postępowania 

lub wydanej w sprawie decyzji w sposób określony w art. 39 Kodeksu postępowania 

administracyjnego na adres do doręczeń elektronicznych albo adres podmiotu, w którym 

ustalona strona postępowania posiada zasoby gospodarcze. Niezrozumiałe jest, 

dlaczego przepis określający, jak się wydaje, dwa różne sposoby doręczania stronom 

postępowania informacji o czynnościach podejmowanych przez organ w sprawie odnosi 

się w różny sposób do przedmiotu tych informacji. Mianowicie w BIP mają być 

zamieszczane informacje o decyzjach i innych czynnościach organu natomiast 

w piśmie organu już informacje o wszczęciu postępowania lub wydanej w sprawie 

decyzji. Wydaje się, że w tym zakresie ustawodawca powinien być konsekwentny 

określając, że oba sposoby „doręczania” stronom postępowania informacji dotyczą 

wszystkich czynności organu, tj. informacji o decyzjach i innych czynnościach organu. 

Wskazana wyżej konsekwencja w omawianym przepisie powinna również dotyczyć 
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terminologii użytej na oznaczanie podmiotów, którym organ administracji publicznej 

„doręcza” informacje, ponieważ w swej pierwszej części odnosi się on do „strony”, 

a w drugiej do „strony postępowania”. W związku z powyższym proponuje się 

przyjęcie poniżej propozycji poprawki, uwzględniającą terminologię występującą na 

określenie tych podmiotów również w innych przepisach ustawy  

(np. art. 4 ust. 3). 

Propozycja poprawki: 

w art. 4 w ust. 2 wyrazy „ustalona strona postępowania” zastępuje się wyrazami „ustalona 

strona”. 

 

10. Przepis art. 6 ust. 4, stanowiący, że w zakresie nieuregulowanym w ust. 1–3 tego 

artykułu do nakładania i wymierzania kary pieniężnej stosuje się przepisy działu IVa 

Kodeksu postępowania administracyjnego, jest bezprzedmiotowy. Należy zaznaczyć, 

że po pierwsze przepisy art. 6 ust. 1–3 nie regulują spraw normowanych przepisami 

działu IVa Kodeksu postępowania administracyjnego (tj.: przesłanek wymiaru 

administracyjnej kary pieniężnej, odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary 

pieniężnej lub udzielenia pouczenia, terminów przedawnienia nakładania 

administracyjnej kary pieniężnej, czy egzekucji tej kary, odsetek od zaległej 

administracyjnej kary pieniężnej, udzielania ulg w wykonaniu administracyjnej kary 

pieniężnej). Po drugie, gdyby nawet proponowane przepisy regulowały te sprawy 

w sposób odmienny niż w dziale IVa Kodeksu postępowania administracyjnego, to 

art. 189a § 2 tego kodeksu jednoznacznie rozstrzyga, że w takim przypadku 

przepisów tego działu w tym zakresie nie stosuje się. Po trzecie, niezależnie od 

powyższego, proponowany przepis nie zawiera żadnej wartości normatywnej, ponieważ 

ma charakter wyłącznie informacyjny, a zgodnie z dyrektywą § 11 Zasad techniki 

prawodawczej w ustawie nie zamieszcza się wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu 

norm prawych. Analogiczna uwaga dotyczy art. 7 ust. 8, art. 12 ust. 5 i art. 13 

ust. 15, a także proponowanego w art. 19 przepisu art. 143f ustawy o Krajowej 

Administracji Skarbowej. W przypadku art. 143f należy zaznaczyć, że pozostałe 

przepisy tej ustawy, dotyczące kar pieniężnych nakładanych przez organy KAS, w tym 

Szefa KAS i naczelników urzędu celno-skarbowego (art. 45 ust. 7, art. 48 ust. 11, 

art. 46b) przewidują, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie o Krajowej 

Administracji Skarbowej do kar tych stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji 
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podatkowej. Wyjaśnienia (potwierdzenia) przez przedstawiciela Rządu wymaga, 

czy w przypadku kar pieniężnych, o których mowa w proponowanym art. 143d 

ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, celowo przyjęto rozwiązanie, że 

w zakresie nieuregulowanym w dodawanym dziale Va tej ustawy nie mają być 

stosowane odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.  

 W związku z tym proponuje się przyjęcie zaproponowanej poniżej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w:  

a) art. 6 skreśla się ust. 4, 

b) art. 7: 

– skreśla się ust. 8, 

– w ust. 10 wyrazy „Przepisy ust. 1–9” zastępuje się wyrazami „Przepisy ust. 1–8”, 

c) art. 12 skreśla się ust. 5, 

d) art. 13 skreśla się ust. 15, 

e) art. 19 w pkt 7, skreśla się art. 143f albo art. 143f otrzymuje brzmienie: 

„Art. 142f. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale do nakładania 

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

przepisy Ordynacji podatkowej.”. 

 

11. Przepis art. 7 ust. 4 stanowi, że 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. Przypomnieć więc należy, że przepisy 

art. 7 ust. 1 określają przypadki, w których wyklucza się zarówno z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego jak i konkursu prowadzonego na podstawie 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. Powstaje więc pytanie, w jaki sposób (kto 

oraz na podstawie, jakich przepisów, w tym w jakim trybie) będzie przeprowadzać 

kontrolę przeprowadzenia konkursu w zakresie zgodności z ust. 1, tak jak to 

zostało przewidziane w przypadku zamówień publicznych. Obecnie w tym zakresie 

występuje w proponowanych przepisach luka. Brak w tym zakresie rozstrzygnięcia 

budzi po pierwsze zastrzeżenia na gruncie wywodzonej z zasady demokratycznego 

państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) zasady zaufania do państwa i stanowionego przez 

nie prawa oraz zasady przyzwoitej legislacji, która m.in. zgodnie z dyrektywą określoną  

w § 2 Zasad techniki prawodawczej wymaga wyczerpującego regulowania w ustawie 
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dziedziny spraw, bez pozostawiania poza zakresem unormowania istotnych fragmentów 

tej dziedziny. Po drugie zastrzeżenia, co do możliwości egzekwowania zakazów 

wynikających z art. 7 ust. 1 w zakresie konkursów. Należy zaznaczyć, że do konkursów 

określonych w procedowanej ustawie (art. 7) nie będzie mieć zastosowania nawet 

przepis art. 607 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, uprawniający Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych do przeprowadzenia kontroli doraźnych. Przepis ten 

stanowi bowiem, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wszcząć kontrolę 

doraźną w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że doszło do naruszenia 

przepisów ustawy (tj. przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych). 

W związku z powyższym propozycja poprawki w omawianym zakresie będzie możliwa 

po przedstawieniu wyjaśnień przez przedstawiciela Rządu. 

12. Przepis art. 7 ust. 10 stanowi, że 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 – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem 

stosowania tej ustawy. Z jego brzmienia wynika więc, że przepisy art. 7 ust. 1–9 nie 

będą stosowane do konkursów prowadzonych na podstawie ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 9–12 i art. 14 tej 

ustawy. Takie rozwiązanie budzi jednak wątpliwości, ponieważ zarówno proponowane 

przepisy art. 7 ust. 1 procedowanej ustawy, przepisy art. 2 ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, jak i przepisy tej ustawy wyłączające jej stosowanie (art. 9–12 

i art. 14) dotyczą zarówno udzielania zamówień publicznych, jak i konkursów. 

Wyjaśnienia (potwierdzenia) wymaga więc przez przedstawiciela Rządu, czy faktycznie 

intencją projektodawcy jest, aby przepisy art. 7 nie były stosowane do omawianych 

konkursów. Jeżeli nie, to proponuje się przyjęcie zaproponowanej poniżej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 7 w ust. 10 po wyrazach „do udzielania zamówienia publicznego” dodaje się wyrazy 

„oraz konkursów”. 

 

13. Przepis art. 13 ust. 1 stanowi, że wskazany w nim przedsiębiorca jest obowiązany 

posiadać i udostępniać na żądanie właściwych organów dokumenty potwierdzające 

kraj pochodzenia węgla. Przedsiębiorca, który nie wykona tego obowiązku podlega, 

zgodnie z art. 13 ust. 12 i 13 karze pieniężnej w wysokości do 10 000 000 zł. 

Racjonalny ustawodawca nakładając na przedsiębiorcę obowiązek, w tym zagrożony 
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sankcją, kierując się dyrektywą dostatecznej określoności i stabilności unormowań 

prawnych, stanowiącą pochodną zasady demokratycznego państwa prawa (art. 2 

Konstytucji), a także określoną w art. 7 Konstytucji zasadą legalizmu – powinien 

w sposób wyczerpujący określając tzw. właściwe organy, którym przedsiębiorca jest 

obowiązany udostępniać dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia węgla. Należy 

zaznaczyć, że zasada określoności prawa jest jedną z dyrektyw prawidłowej legislacji, 

a ponadto stanowi element zasady ochrony zaufania obywateli do państwa i tworzonego 

przez nie prawa, wynikający z art. 2 Konstytucji (np. wyrok TK z: 15 września 1999 r., 

K 11/99, 11 stycznia 2000 r., K 7/99, 21 marca 2001 r., K 24/00, czy 30 października 

2001 r., K 33/00). Adresaci norm prawnych mają prawo oczekiwać od racjonalnego 

ustawodawcy tworzenia norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści 

nakładanych obowiązków i przyznawanych praw (np. wyrok TK z 11 grudnia 2009 r., 

Kp 8/09), w szczególności gdy przewiduje on sankcję za ich niewykonanie. 

Analogiczna uwaga dotyczy przepisu przejściowego art. 23. 

 Propozycja poprawki wskazująca konkretne organy, którym przedsiębiorca jest 

obowiązany udostępnić dokumenty będzie możliwa po przedstawieniu wyjaśnień 

(wskazaniu tych organów) przez przedstawiciela Rządu. 

14. Przepis art. 14, stanowiący, że 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, jest niezrozumiały. 

Po pierwsze sugeruje, że ustawodawca, który z założenia powinien być racjonalny, 

tworzy celowo prawo regulujące sprawy w sposób niewyczerpujący – co narusza 

dyrektywę określoną w § 2 Zasad techniki prawodawczej, wymagającą aby ustawa 

wyczerpująco regulowała daną dziedzinę spraw, nie pozostawiając poza zakresem 

swego unormowania istotnych fragmentów tej dziedziny. Po drugie narusza dyrektywę 

wyrażoną w § 11 Zasad techniki prawodawczej, zakazującą zamieszczania w ustawie 

wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm prawnych, a w szczególności apeli, 

postulatów, zaleceń, upomnień oraz uzasadnień formułowanych norm. Po trzecie 

narusza dyrektywę wyrażoną w § 4 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej stanowiącą, że 

w ustawie można odsyłać do przepisów tej samej lub innej ustawy oraz do postanowień 

umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską oraz dających 

się bezpośrednio stosować postanowień aktów normatywnych ustanowionych przez 
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organizacje międzynarodowe lub organy międzynarodowe, czyli do przepisów 

obowiązujących, występujących w systemie prawnym – a contrario w ustawie nie 

można odsyłać do przepisów nieobowiązujących, niewystępujących w systemie 

prawnym. Po czwarte, w konsekwencji naruszenia przywołanych wyżej dyrektyw, 

może naruszać wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadę zaufania obywatela do 

państwa i tworzonego przez nie prawa, opierającej się na pewności prawa (zasady 

bezpieczeństwa prawnego i pewności prawa). W związku z powyższym rekomenduje 

się przyjęcie poprawki skreślającej art. 14. 

Propozycja poprawki: 

skreśla się art. 14. 

 

15. Przepis art. 8 zakazuje wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

przemieszczania przez i z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej węgla pochodzącego 

z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi. Zgodnie z art. 12 ust. 2 naruszenie 

zakazu określonego w art. 8 podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł. 

Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 1 pkt 4 naruszenie tego zakazu podlega karze 

pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat. Rozwiązanie, które przewiduje 

podwójne karanie za ten sam czyn budzi zasadnicze zastrzeżenia w kontekście 

wywodzonej z zasady demokratycznego państwa prawnego i sprawiedliwości 

społecznej (art. 2 Konstytucji) zasady ne bis in idem  (zakaz podwójnego karania – nie 

dwa razy w tej samej sprawie). Jako przykład można wskazać wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. P 124/15. Sąd Rejonowy 

w Głubczycach – II Wydział Karny w postanowieniu z dnia 21 sierpnia 2015 r. (sygn. 

akt II K 61/15) przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne, czy art. 271 

§ 1 Kodeksu karnego w zakresie, w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby 

fizycznej, za ten sam czyn odpowiedzialności za przestępstwo oraz kary pieniężne, 

o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym, jest zgodny z art. 2 Konstytucji, art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji 

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Trybunał Konstytucyjny orzekła, 

że art. 271 § 1 Kodeksu karnego oraz art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym w zakresie, w jakim dopuszczają stosowanie wobec tej 

samej osoby fizycznej, za ten sam czyn odpowiedzialności za przestępstwo oraz kary 

pieniężnej, są niezgodne z zasadą ne bis in idem oraz zasadą proporcjonalnej 
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reakcji państwa na naruszenie prawa wynikającym z art. 2 Konstytucji. 

W uzasadnieniu do orzeczenia Trybunał Konstytucyjny m.in. zaznaczył, że zakaz 

podwójnego (wielokrotnego) karania nie został wprost wyrażony w Konstytucji, 

jednakże nie budzi wątpliwości, że stanowi on podstawową gwarancję demokratycznego 

państwa prawa, wobec czego musi być wiązany z treścią art. 2 Konstytucji (np. wyrok 

TK z 11 października 2016 r., sygn. K 24/15). Ne bis in idem zapewnia ochronę 

elementarnej dla obywateli wartości, jaką jest bezpieczeństwo prawne. Zakaz 

podwójnego (wielokrotnego) karania musi być brany pod uwagę zarówno w przypadku 

zbiegu dwóch (kilku) kar kryminalnych w rozumieniu ustawowym, jak i w razie zbiegu 

sankcji określonych w przepisach karnych oraz sankcji przewidzianych w innych 

przepisach prawa publicznego (w tym w przepisach prawa administracyjnego), jeżeli 

przewidują one formy odpowiedzialności prawnej mającej cechę represyjności. W tym 

miejscu należy zaznaczyć, że nie ulega wątpliwości, że proponowana w art. 12 kara 

pieniężna ma charakter represyjny (odstraszający). 

 Inną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę to to, że przepis art. 15 ust. 1 pkt 4, 

jako że dotyczy odpowiedzialności karnej będzie dotyczyć tylko osób fizycznych. 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie 

ponoszą bowiem odpowiedzialności karnej. Takie rozwiązanie budzi zasadnicze 

wątpliwości w kontekście zasady sprawiedliwości społecznej i równości wobec 

prawa. Trudno bowiem uznać za sprawiedliwe rozwiązanie, w którym za naruszenie 

tych samych przepisów grupa podmiotów będących osobami fizycznymi będzie 

ponosić zarówno odpowiedzialność karną, jak i odpowiedzialność w postaci kary 

pieniężnej.  

 Podobna sytuacja występuje w przypadku odpowiedzialności karnej za naruszenie 

zakazów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1–3. Z tym, że w tym przypadku 

podmioty inne niż osoby fizyczne nie poniosą żadnej odpowiedzialności za 

naruszenie tych zakazów, ponieważ ustawa nie przewiduje dla nich 

odpowiedzialności w postaci kary pieniężnej.  Pozostaną bezkarne. 

 Mając na uwadze powyższe rekomenduje się przyjęcie poprawki przewidującej, że za 

naruszenie zakazu określonego w art. 8 ponosi się odpowiedzialność wyłącznie 

w postaci kary pieniężnej. Naruszenia objęte odpowiedzialnością karną określoną 

w art. 15 ust. 1 pkt 1–3 oraz ust. 2 proponuje się natomiast zastąpić odpowiedzialnością 

w postaci kary pieniężnej. W tym przypadku propozycja poprawki będzie możliwa po 
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rozstrzygnięciu merytorycznym, jaki organ byłby właściwy do nakładania tej kary 

oraz jaka ma być jej maksymalna wysokość. 

Propozycja poprawki: 

w art. 15: 

a)  w ust. 1: 

– w pkt 3 wyrazy „2022/263”, lub” zastępuje się wyrazami „2022/263”, 

– skreśla się pkt 4, 

b) w ust. 5 wyrazy „w ust. 1–3” zastępuje się wyrazami „w ust. 1”. 

Należy przy tym zaznaczyć, że propozycja tej poprawki ulegnie zmianie, w przypadku 

przedstawienia przez przedstawiciela Rządu wyjaśnień pozwalających na przedstawienie 

propozycji poprawki przepisów dotyczących kary pieniężnej za naruszenie zakazów, 

o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1–3. 

 

16. Zgodnie z proponowanym w art. 18 procedowanej ustawy przepisem art. 435 ust. 1 

pkt 7 ustawy o cudzoziemcach w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium 

RP jest niepożądany umieszcza się i przechowuje dane cudzoziemca wpisanego na listę, 

o której mowa w art. 2 procedowanej ustawy. Należy więc zaznaczyć, że art. 436 ust. 1 

ustawy o cudzoziemcach określa przypadki, w których cudzoziemiec nie może być 

wpisany do ww. wykazu, m.in. z uwagi na tzw. powiązania osobiste z innymi osobami, 

np. gdy jest on małżonkiem obywatela polskiego lub przebywającym na terytorium RP 

małżonkiem cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na 

pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 436 ust. 1 pkt 1 lit. a). Oznacza to, że 

jeżeli cudzoziemiec wpisany na listę, o której mowa w art. 2 procedowanej ustawy, 

jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 436 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy 

o cudzoziemcach, to nie będzie on wpisywany do omawianego wykazu. W związku 

z tym oraz z uwagi na istotę i wagę okoliczności powodujących wpisanie cudzoziemca 

na listę, o której mowa w art. 2 procedowanej ustawy, zasadnym jest wyjaśnienie przez 

przedstawiciela Rządu, czy faktycznie taka jest intencja projektodawców. Jeżeli nie to 

zakres regulacji procedowanej ustawy należałoby rozszerzyć o zmianę art. 436 ustawy 

o cudzoziemcach przewidującą, że przepisów ust. 1 tego artykułu nie stosuje się do 

cudzoziemców wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 procedowanej ustawy. Należy 

zaznaczyć, że zgodnie z art. 436 ust. 1 pkt 1 lit. a w wykazie nie umieszcza się danych 

cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego lub przebywającym na 
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terytorium RP małżonkiem cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały 

lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, chyba że wymagają tego 

względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa 

i porządku publicznego, lub interes RP. W związku z tym w zależności od wyjaśnień 

przedstawiciela Rządu do rozważenia poddaje się przyjęcie zaproponowanej poniżej 

propozycji oprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 18 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) w art. 436 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

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

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub”;”. 

 

17. Proponowany w art. 19 procedowanej ustawy przepis art. 143a ust. 4 ustawy o Krajowej 

Administracji Skarbowej odnosi się do „podmiotów realizujących zadania publiczne lub 

organów administracji publicznej, które posiadają informacje w zakresie objętym 

wystąpieniem”. Brzmienie tego przepisu sugeruje, że organy administracji publicznej 

nie realizują zadań publicznych. Tym czasem organy te są powoływane do życia 

w drodze ustaw właśnie do realizacji określonych zadań publicznych. Ponadto 

brzmienie tego przepisu sugeruje, że wskazana w nim przesłanka posiadania 

informacji w zakresie objętym wystąpieniem dotyczy wyłącznie organów 

administracji publicznej, a wydaje się, że powinna dotyczyć również i innych 

podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z tym proponuje się przyjęcie 

poniższej propozycji poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 19 w pkt 7, w art. 143a: 

a) w ust. 4 wyrazy „podmiotów realizujących zadania publiczne lub organów administracji 

publicznej, które posiadają informacje w zakresie objętym wystąpieniem” zastępuje się 

wyrazami „podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym organów administracji 

publicznej, które posiadają informacje w zakresie objętym wystąpieniem”, 
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b) w ust. 5 wyrazy „Podmioty lub organy, o których mowa w ust. 4” zastępuje się 

wyrazami „Podmioty, w tym organy, o których mowa w ust. 4”. 

 

18. Proponowany w art. 19 procedowanej ustawy przepis art. 143h ust. 1 ustawy o Krajowej 

Administracji Skarbowej odnosi się do zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 

o których mowa w proponowanych art. 143a i art. 143d tej ustawy. O ile nie budzi 

wątpliwości, że zadania takie określa art. 143a, to należy wskazać, że nie określa ich 

art. 143d. Przepis ten stanowi, że wskazane w nim osoby lub podmioty podlegają karze 

pieniężnej za naruszenie określonych w nim zakazów i obowiązków. Wydaje się, że 

w rozpatrywanym przypadku chodzi o art. 143e określający kompetencję Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej do nakładania wskazanych wyżej (w art. 143d) kar 

pieniężnych, w drodze decyzji, oraz do ponownego rozpatrzenia sprawy na wniosek 

strony. Jeżeli tak, to proponuje się przyjęcie zaproponowanej poniżej propozycji 

poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 19 w pkt 7, w art. 143h w ust. 1 wyrazy „art. 143d” zastępuje się wyrazami „art. 

143e”. 

 

19. Art. 21 procedowanej ustawy rozszerza art. 106 ustawy o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu o przepis ust. 1a określający, że Generalny 

Inspektor Informacji Finansowej przekazuje (udostępnia) informacje organom 

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

z ustawowych zadań tych organów. Należy więc zaznaczyć, że przewidziane w art. 109 

pkt 2 fakultatywne upoważnienie ustawowe stanowi, że minister właściwy do spraw 

finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania 

przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji, o których mowa 

w art. 106 ust. 1 i 2, tj. m.in. informacji przekazywanych organom wskazanym 

w art. 105 ust. 1 i 4 zmienianej ustawy. Wyjaśnienia przez przedstawiciela Rządu 

wymaga więc, czy udostępnianie (przekazywanie) informacji na podstawie 

proponowanego ust. 1a będzie prowadzone w inny sposób niż na podstawie ust. 1 i 2 

w art. 106. Jeżeli nie, to należy dokonać zmiany art. 109 pkt 2 polegającej na 

uwzględnieniu w nim również informacji objętych zakresem regulacji proponowanego 

w art. 106 przepisu ust. 1a. W tym zakresie rekomenduje się przyjęcie poniższej 
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propozycji poprawki, przewidującej dodatkowo, że Generalny Inspektor Informacji 

Finansowej nie udostępnia lecz przekazuje informacje, analogicznie do rozwiązania 

przewidzianego w pozostałych ustępach art. 106. Ponieważ do dnia dzisiejszego nie 

zostało wydane rozporządzenie na podstawie omawianego art. 109 ustawy 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przyjęcie propozycji 

tej poprawki nie wymaga dodania do ustawy przepisu przejściowego zachowującego 

w mocy rozporządzenie wydane na podstawie tego upoważnienia ustawowego. 

Propozycja poprawki: 

art. 21 otrzymuje brzmienie: 

„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) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 106: 

a) 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.”; 

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

2) w art. 109 w pkt 2 wyrazy „art. 106 ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „art. 106  

ust. 1–2”.”. 

 

IV. Uwagi szczegółowe o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym 

Względy poprawnej techniki legislacyjnej przemawiają za potrzebą akceptacji 

poniższych propozycji poprawek: 

1) w art. 4 w ust. 1 wyrazy „art. 39–394” zastępuje się wyrazami „art. 39, art. 391, 

art. 393, art. 394” – zgodnie z przyjętą praktyką odwoływania się do przepisów, 

wykluczającą uwzględnianie w takim odesłaniu artykułów (podstawowych 

jednostek redakcyjnych aktu prawnego) uchylonych, a takim jest uwzględniony 

w tym odesłaniu art. 391; 

2) w art. 7: 

a) w ust. 3 wyraz „postępowaniu” zastępuje się wyrazami „postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego” oraz wyrazy „zamówienia oraz etapu prowadzonego 
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postępowania” zastępuje się wyrazami „zamówienia publicznego oraz etapu 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, 

b) w ust. 5 wyraz „postępowaniu” zastępuje się wyrazami „postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego” 

– jednolicie z terminologią użytą na oznaczanie tych postępowań i zamówień 

w pozostałych przepisach art. 7; 

3) w art. 7 w ust. 7 wyrazy „w drodze decyzji, do wysokości 20 000 000 zł” zastępuje się 

wyrazami „ , w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł” – jednolicie 

z rozwiązaniem przyjętym w art. 6 ust. 2 i art. 12 ust. 2; 

4) w art. 13 w ust. 5 w pkt 4 po wyrazie „przedsiębiorcę” dodaje się wyrazy „składającego 

oświadczenie” – jednolicie i konsekwentnie z terminologią przyjętą na oznaczenie 

tego przedsiębiorcy w pozostałych przepisach art. 13 ust. 5; 

5) w art. 13 w ust. 10 w pkt 1 po wyrazie „powiadamia” dodaje się wyrazy „o tym” – 

przepis wymaga doprecyzowania, ponieważ z jego brzmienia nie wynika o czym 

wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej powiadamia naczelnika urzędu  

celno-skarbowego, w przypadku gdy stwierdzi naruszenie zakazu, o którym mowa 

w art. 8; 

6) w art. 18 w pkt 3, w ust. 4 wyrazy „listy lub cofnięcia stosowania wobec niego środka, 

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

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” zastępuje się wyrazami „listy, o której 

mowa w art. 2 ustawy z dnia … o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, lub cofnięcia stosowania wobec niego środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 4 tej ustawy” – jednolicie z rozwiązaniem przyjętym 

w pozostałych przepisach ustawy o cudzoziemcach, zmienianych procedowaną 

ustawą (art. 435 ust. 1 pkt 7, art. 438 ust. 1 pkt 9, art. 443 ust. 1 pkt 6); 

7) w art. 19 w pkt 7: 

a) w art. 143a w ust. 2 w części wspólnej wyrazy „rozstrzyga w formie decyzji 

administracyjnej” zastępuje się wyrazami „rozstrzyga w drodze decyzji,”, 

b) w art. 143e w ust. 1 wyrazy „decyzji administracyjnej” zastępuje się wyrazem 

„decyzji” 
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– jednolicie z rozwiązaniem przyjętym w innych przepisach zmienianej ustawy 

o Krajowej Administracji Skarbowej, odnoszących się do decyzji (art. 86m § 1, 

art. 119 zfo, art. 119 zzj § 1); 

8) w art. 23 użyte trzykrotnie wyrazy „przed wejściem w życie” zastępuje się wyrazami 

„przed dniem wejścia w życie”; 

9) art. 24 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 24. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 

1) art. 62 ust. 16 ustawy zmienianej w art. 19 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

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

w art. 19, 

2) art. 3 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 20 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 

20 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą 

– jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”  

– należy bowiem zaznaczyć, że w zmienianym upoważnieniu ustawowym art. 3 ust. 11 

zmienia się wytyczną aktu wykonawczego, a zgodnie z § 32 ust. 1 Zasad techniki 

prawodawczej, jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu 

wykonawczego w ten sposób, że zmienia się wytyczne dotyczące treści tego aktu, 

przyjmuje się, że akt wykonawczy wydany na podstawie tego przepisu upoważniającego 

traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie przepisu zmieniającego treść przepisu 

upoważniającego, a na podstawie tego upoważnienia jest obecnie wydane 

rozporządzenie. 
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