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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 12 kwietnia 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 692) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) zwana dalej 

„ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy”, ma na celu doprecyzowanie niektórych rozwiązań 

przyjętych w tej ustawie oraz jej uzupełnienie o regulacje, które zostały w niej pomięte ze 

względu na duże tempo prac nad projektem ustawy, zaś konieczność ich wprowadzenia 

została potwierdzona w pierwszym okresie stosowania ustawy.  

Do głównych zmian wprowadzanych nowelizacją należy: 

1) rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy o zasady prowadzenia dystrybucji 

produktów leczniczych przeznaczonych na pomoc humanitarną na terytorium Ukrainy 

przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych; 

2) uzupełnienie katalogu tytułów pobytowych, na podstawie których przebywanie na 

terytorium RP wyłącza stosowanie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 

zgodę na pobyt ze względów humanitarnych; 

3) uzupełnienie systemu ewidencji osób objętych zakresem podmiotowym ustawy o 

pomocy obywatelom Ukrainy, o dane dotyczące unikalnego numeru ewidencyjnego 

nadanego przez organ ukraiński, kraju i miejsca urodzenia tych osób, fotografię oraz 

odwzorowanie własnoręcznego podpisu w przypadku osoby powyżej 12. roku życia, 
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jeżeli może go złożyć; dane te zostaną ujęte w rejestrze prowadzonym przez Straż 

Graniczną; 

4) umożliwienie nadawania statusu osoby korzystającej z regulacji ustawy o pomocy 

obywatelom Ukrainy (oznaczenie UKR w rejestrze PESEL) także obywatelom Ukrainy, 

którym numer PESEL został nadany przed wejściem w życie przywołanej ustawy; 

5) dookreślenie okoliczności, w których obecność osoby, która nie ukończyła 12. roku 

życia jest konieczna przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL; 

6) stworzenie podstawy prawnej do wykonywania czynności związanych z nadawaniem 

numeru PESEL przez pracowników administracji publicznej niezatrudnionych w 

urzędach gmin na podstawie upoważnień wydawanych przez organy gminy; 

7) poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do pozyskiwania danych z rejestru 

obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL o: Narodowy Fundusz Zdrowia, 

jednostki podległe ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w zakresie systemów 

informacyjnych ochrony zdrowia, ministra właściwego do spraw gospodarki oraz gminy 

powiaty i województwa, a także Główny Urząd Statystyczny, w zakresie niezbędnym do 

realizacji ustawowych zadań tych podmiotów; 

8) wprowadzenie procedury uzyskiwania profilu zaufanego na podstawie odrębnego 

wniosku w stosunku do osób, które z przyczyn technicznych lub ze względu na 

wcześniejszy brak ich zgody nie uzyskały dostępu do tego profilu przy rozpatrywaniu 

wniosku o nadanie numeru PESEL; 

9) doprecyzowanie obowiązków wojewody w zakresie zapewnienia transportu obywatelom 

Ukrainy oraz zasad finansowania kosztów przejazdów środkami transportu publicznego, 

a także określenie nowych zadań polegających na: organizacji miejsc udzielania 

doraźnej pomocy medycznej oraz zapewnienia personelu medycznego realizującego 

wizyty kontrolne w odniesieniu do osób z dodatnim wynikiem diagnostycznym w 

kierunku SARS-CoV-2 w przypadku organizacji miejsc zakwaterowania 

przeznaczonych dla takich osób; 

10) umożliwienie wykorzystania, do dnia 31 sierpnia 2022 r., obiektów budowlanych, które 

nie spełniają wszystkich wymagań wynikających z przepisów techniczno-budowlanych, 

przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych na potrzeby zamieszkania zbiorowego 

obywateli Ukrainy; 

11) dookreślenie zasad na jakich wypłacane jest świadczenie pieniężne podmiotom 

zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy; 
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12) wskazanie nowych zadań, które mogą być finansowane z Funduszu Pomocy (zadania 

związane z bezpieczeństwem żywnościowym kraju) a także uelastycznienie procedur 

związanych ze zmianami w planie finansowym jednostek sektora finansów publicznych 

w związku z wpłatami środków pieniężnych do Funduszu Pomocy; 

13) stworzenie podstawy prawnej do utworzenia Funduszu Gwarancji Kryzysowych w 

Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach którego będą udzielane gwarancje i 

poręczenia spłaty kredytów lub innych zobowiązań zaciągniętych przez 

przedsiębiorców; 

14) umożliwienie zatrudniania obywateli Ukrainy w administracji samorządowej i rządowej 

bez konieczności potwierdzania znajomości języka polskiego; 

15) ułatwienie podejmowania zatrudnienia przez ukraińską kadrę akademicką poprzez 

umożliwienie odstąpienia od wymagań na określony tytuł lub stopień naukowy 

przewidzianych w art. 116 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

16) przesądzenie, iż kształcenie obywateli Ukrainy, którzy zakończyli realizację obowiązku 

nauki i obowiązku szkolnego, nie będzie finansowane ze środków publicznych w 

ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej lub Funduszu Pomocy; 

17) umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom posiadającym prawo wykonywania 

zawodu w innym państwie niż państwo członkowskie UE, które znalazło się w wykazie 

państw sporządzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, udzielania pomocy 

medycznej obywatelom Ukrainy na terytorium RP; 

18) uzupełnienie regulacji o brakujące przepisy określające zasady wypłaty rekompensaty 

pieniężnej za czas służby przekraczający ustawowo określoną normę czasu służby 

funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

19) stworzenie podstawy prawnej do odstąpienia od wszczęcia postępowania lub 

zawieszenia postępowania z zakresu ubezpieczeń społecznych, którego stroną jest 

obywatel Ukrainy, jeżeli nie jest możliwe przedłożenie przez niego niezbędnych 

dokumentów ze względu na konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy lub nie jest możliwe 

doręczenie korespondencji ze względu na brak jego miejsca zamieszkania na terytorium 

RP. 

Wprowadzono także szereg zmian uściślających lub doprecyzowujących rozwiązania 

przyjęte w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.  
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona w oparciu o przedłożenie rządowe. Projekt ustawy wpłynął 

do laski marszałkowskiej 5 kwietnia 2022 r. (druk sejmowy nr 2147). 

Dnia 6 kwietnia br. projekt skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu a 

następnie skierowano do prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Komisja 

rozpatrzyła projekt ustawy na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r. i przygotowała 

sprawozdanie (druk sejmowy nr 2166). 

Podczas prac na ustawa w komisji sejmowej wprowadzono poprawki dotyczące między 

innymi: wydłużenia z 60 do 90 dni terminu przewidzianego na złożenie wniosku o nadanie 

numeru PESEL, dookreślenia okresu za który wypłacane jest świadczenie pieniężne 

podmiotom zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz 

wskazanie nowych zadań, które mogą być finansowane z Funduszu Pomocy (zadania 

związane z bezpieczeństwem żywnościowym kraju). 

W drugim czytaniu zgłoszono 35 wniosków legislacyjnych. Poparcie komisji sejmowej 

oraz Sejmu uzyskało 7 poprawek. 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r. przy poparciu 434 

głosów, 10 głosach przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ze względu na krótki czas na zapoznanie się z materią niniejszej ustawy (ustawa została 

przekazana Marszałkowi Senatu w dniu 8 kwietnia 2022 r.) niniejsza opinia nie obejmuje 

wszystkich uwag do tej ustawy. 

 

1. Art. 1 pkt 4 li. b, f, h (zmiana w zakresie art. 4 ust. 2, 8 i 20a) - po pierwsze: ustawa 

zobowiązuje organ gminy do dokonania określonych czynności mających służyć 

skutecznemu złożeniu wniosku o nadanie numeru PESEL przez obywatela Ukrainy, który nie 

może złożyć tego wniosku osobiście w siedzibie gminy. Ustawa nie precyzuje jednak, o który 

organ gminy chodzi - stanowiący czy wykonawczy. Szczególnie istotne jest rozstrzygnięcie 

kwestii właściwego organu gminy w przypadku udzielania upoważnień pracownikom 

administracji publicznej, o czym jest mowa w art. 4 ust. 20a. 
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Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.) do większości czynności dotyczących spraw 

związanych z ewidencją ludności organem właściwym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

wydaje się, iż to ten organ należy wskazać w noweli jako właściwy w sprawie. 

Zmiana ta wiązałaby się także z przyjęciem zmian ujednolicających regulację w obrębie 

przepisów nie objętych nowelizacją. 

Jednocześnie, w celu ujednolicenia terminologii stosowanej na gruncie ustawy o 

pomocy obywatelom Ukrainy, należy w art. 1 w pkt 6 (zmiana w zakresie art. 9 ust. 1a) użyć 

pojęcia „wójt, burmistrz lub prezydent miasta” dla przywołania organu wykonawczego gminy 

(ustawa przywołując organ wykonawczy gminy posługuje się najczęściej określeniem „wójt, 

burmistrz, prezydent miasta” natomiast używa zwrotu „organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego” w sytuacji, gdy odnosi się do tych organów na wszystkich 

szczeblach samorządu terytorialnego). 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 4: 

a) w lit. b, w ust. 2 wyrazy „organ gminy” zastępuje się wyrazami „wójt, burmistrz lub 

prezydenta miasta”, 

b) w lit. f, w ust. 8 wyrazy „organ gminy” zastępuje się wyrazami „wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta”, 

c) po lit. f dodaje się lit. fa - fc w brzmieniu: 

„fa) w ust. 11 wyrazy „Organ gminy” zastępuje się wyrazami „Wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta”, 

fb) w ust. 15 wyrazy „organ gminy” zastępuje się wyrazami „wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta”, 

fc) w ust. 16 wyrazy „Organ gminy” zastępuje się wyrazami „Wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta”,”, 

d) w lit. h, w ust. 20a wyrazy „organ gminy” zastępuje się wyrazami „wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta”; 

w art. 1 w pkt 6, w ust. 1a wyrazy „w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej” zastępuje się wyrazami „w dowolnej gminie u wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta”; 
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2. Art. 1 pkt 6 (zmiana w zakresie art. 9 ust. 1a i 1c) - we wskazanych przepisach  należy 

posłużyć się pełną nazwą rejestru prowadzonego na podstawie art. 20h ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

jest to rejestr danych kontaktowych osób fizycznych. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 6, w ust. 1a w pkt 1 i w ust. 1c po wyrazach „rejestru danych kontaktowych” 

dodaje się wyrazy „osób fizycznych”; 

 

3. Zmiana w art. 1 pkt 8 (nowy art. 12a) - przepis przewiduje możliwość dopuszczenia 

na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy obiektów budowanych (innych niż 

budynek zamieszkania zbiorowego) które nie spełniają wymagań przepisów techniczno-

budowlanych, przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych.  

Po pierwsze: pojęcie „obiektu budowlanego” zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) jest szerokie i obejmuje nie tylko 

budynki, ale także budowle i obiekty małej architektury. Istotą tej regulacji jest możliwość 

wykorzystania na cele mieszkaniowe budynków (tj. obiektów budowlanych, które są trwale 

związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiadają fundamenty i dachy - art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego); potwierdza to dalsza część 

przepisu odnosząca się do wymagań przepisów techniczno-budowlanych, 

przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych dla budynku. 

Po drugie: nie jest jasne co należy rozumieć przez „taki sposób jego [budynku] 

użytkowania” w kontekście wykorzystania budynku na potrzeby zamieszkania zbiorowego 

obywateli Ukrainy. Wyrazy te wydają się zbędne. 

Po trzecie: art. 12a ust. 1 pkt 3 przewiduje, iż obiekt budowlany ma spełniać 

podstawowe wymagania w zakresie higieny, zdrowia i środowiska. Opinię w przedmiocie 

spełniania wszystkich tych wymagań przez obiekt budowlany (jeżeli został ona przeznaczony 

do zamieszkania przez więcej niż 20 osób) ma wydawać państwowy powiatowy inspektor 

sanitarny. Należy zauważyć, iż ocena obiektów budowlanych pod kątem oddziaływania na 

środowisko nie leży w zakresie jego kompetencji.  
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Propozycje poprawek 

w art. 1 w pkt 8 w art. 12a: 

a) w ust. 1 wyrazy „obiektu budowlanego” zastępuje się wyrazem „budynku”, 

b) w ust. 2 wyrazy „obiekt budowlany” zastępuje się wyrazem „budynek”, 

c) w ust. 3 wyrazy „obiektem budowlanym” zastępuje się wyrazem „budynkiem”, 

d) w ust. 4 wyrazy „obiekcie budowlanym” zastępuje się wyrazem „budynku”, 

e) w ust. 8 wyrazy „obiektów, o których” zastępuje się wyrazem „budynku, o którym”; 

 

w art. 27 w ust. 1 i 2 wyrazy „obiektów budowlanych” zastępuje się wyrazem „budynków”; 

 

w art. 1 w pkt 8, w art. 12a w ust. 1 skreśla się wyrazy „przy takim sposobie jego 

użytkowania”; 

 

w art. 1 w pkt 8, w art. 12a w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy „i środowiska”; 

albo 

w art. 1 w pkt 8, w art. 12a: 

a) w ust. 1: 

– w pkt 3 wyrazy „zdrowia i środowiska.” zastępuje się wyrazem „zdrowia,”, 

– dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) ochrony środowiska.”, 

b) w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska – w zakresie, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 4”; 

 

4. Art. 1 pkt 10 lit. d (zmiana w zakresie art. 14 ust. 6a), art. 1 pkt 23 (dodany art. 31a i 

31b) oraz art. 1 pkt 31 (dodany art. 55a) - konieczne jest ujednolicenie terminologii w tych 

przepisach, w zakresie w jakim odsyłają one do beneficjentów tej ustawy, poprzez użycie 

formuły „obywatele Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1” zamiast „osoby, o których 

mowa w art. 1 ust. 1”. Zachowanie spójności terminologicznej z ustawą nowelizowaną 
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umożliwi prawidłową interpretację przepisów w zakresie kręgu podmiotów, których te 

przepisy dotyczą. 

Propozycje poprawek 

w art. 1: 

a) w pkt 10 w lit d, w ust. 6a wyrazy „osób, o których mowa w art. 1 ust. 1” zastępuje się 

wyrazami „obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1”, 

b) w pkt 23, w art. 31a i art. 31b wyrazy „osób, o których mowa w art. 1 ust. 1” zastępuje się 

wyrazami „obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1”, 

c) w pkt 31, w art. 55a wyrazy „osób, o których mowa w art. 1 ust. 1” zastępuje się wyrazami 

„obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1”; 

 

5. Art. 1 pkt 39 (zmiana w art. 67) - zmieniony przepis stanowi: „Z zastrzeżeniem 

art. 14 ust. 22a, ust. 22b pkt 3 i ust. 22c, do zmian w planie finansowym Funduszu Pracy, 

umożliwiających realizację zadań wynikających z niniejszej ustawy, wymogów określonych 

w art. 29 ust. 12 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych nie stosuje się.” Nie jest jasne jaki cel chciał ustawodawca osiągnąć 

zobowiązując do stosowania regulacji art. 67 z zastrzeżeniem art. 14 ust. 22a, ust. 22b pkt 3 

i ust. 22c. Przepisy, do których art. 67 odsyła przewidują bowiem wyłączenie stosowania: a) 

art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów regulujących 

zwiększenie kosztów jednostek sektora finansów publicznych (odesłanie do art. 14 ust. 22a), 

b) art. 29 ust. 12 ustawy o finansach publicznych przy dokonywaniu zmian w planie 

finansowym państwowego funduszu celowego (odesłanie do art. 14 ust. 22b), a także 

nakładają obowiązek poinformowania ministra właściwego do spraw finansowych o 

zmianach w planie finansowym. Biorąc pod uwagę, iż przepis art. 67 zawiera generalne 

wyłączenie stosowania wymienionych przepisów ustawy o finansach publicznych przy 

dokonywaniu zmian w planie finansowym Funduszu Pracy, przedmiotowe zastrzeżenie nie 

wydaje się być zasadne w zakresie w jakim dotyczy art. 14 ust. 22a i 22b. Natomiast w 

zakresie obowiązku wyrażonego w art. 14 ust. 22c prostszym i czytelniejszym rozwiązaniem 

byłoby wprost wyrażenie obowiązku poinformowania ministra właściwego do spraw 

finansowych o zmianach w planie finansowym Funduszu Pracy w art. 67 zamiast odsyłania 

do art. 14 ust. 22c.  
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6. Art. 1 pkt 40 (dodane art. 71a i 71b) – przywołane przepisy umożliwiają Zakładowi 

Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesowi ZUS, z przyczyn wynikających z działań wojennych 

prowadzonych na terytorium Ukrainy: 

a) odstąpienie od wszczęcia postępowania z urzędu, 

b) zawieszenie postępowania wszczętego. 

Przepisy te jednak nie przesądzają, iż ta regulacja prawna dotyczy postępowań, w 

których stroną jest obywatel Ukrainy.  

Ponadto art. 71a ust. 4 i art. 71b ust. 4 przewiduje, iż bieg terminu przedawnienia, 

określony w przepisach szczególnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu 

od dnia wydania postanowienia, o odstąpieniu od wszczęcia postępowania, do dnia wszczęcia 

tego postępowania. Odesłanie do przepisów szczególnych bez ich bliższego dookreślenia nie 

daje odpowiedzi na pytanie, jakie przepisy ustawodawca ma na myśli. Tego rodzaju 

sformułowania nie mają waloru normatywnego, gdyż nie pozwalają na zrekonstruowanie na 

ich podstawie dostatecznie precyzyjnej normy prawnej. Taka konstrukcja legislacyjna budzi 

wątpliwości co do jej zgodności z zasadą dostatecznej określoności przepisów prawnych, 

wywodzoną z art. 2 Konstytucji, ponadto narusza regułę określoną w § 11 Zasad techniki 

prawodawczej, zgodnie z którą w przepisach ustawy zamieszcza się wyłącznie takie 

wypowiedzi, które służą wyrażeniu norm prawnych, oraz zasady dotyczące formułowania 

odesłań określone w § 156 Zasad techniki prawodawczej. W związku z powyższym 

proponuje się je doprecyzować (jeżeli jest to możliwe) lub usunąć. 

Propozycje poprawek 

w art. 1 w pkt 40: 

a)  w art. 71a w ust. 1 wyrazy „urzędu, jeżeli” zastępuje się wyrazami „urzędu, którego stroną 

jest obywatel Ukrainy, jeżeli”, 

b) w art. 71b w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „Prezesem Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych” dodaje się wyrazy „, którego stroną jest obywatel Ukrainy,”; 

w art. 1 w pkt 40, w art. 71a ust. 4 i art. 71b ust. 5 skreśla się wyrazy „, określony w 

przepisach szczególnych,”; 
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7. Art. 1 pkt 40 (zmiana w zakresie art. 71f) przepis posługuje się pojęciami 

„zagranicznego zakładu leczniczego” oraz „zagranicznego lekarza”, które nie są znane na 

gruncie ustaw regulujących tą dziedzinę spraw. Wymagają one więc zastąpienia pojęciami 

adekwatnymi do oczekiwań ustawodawcy i jednocześnie zgodnymi z terminologią używaną 

w aktach prawnych z tej dziedziny stosunków społecznych.  

 

8. Art. 2 noweli. Przepis art. 2 przewidujący zmianę w ustawie z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego został wprowadzony w trakcie sejmowej 

procedury legislacyjnej na etapie prac w Komisji po pierwszym czytaniu.  

Należy podkreślić, że propozycja uchylenia § 5 w art. 952
1
 Kodeksu postępowania 

cywilnego realizuje koncepcję ustawodawcy, która nie pozostaje w związku tematycznym 

i merytorycznym z istotą (meritum) zmian proponowanych w  przedmiotowej nowelizacji. 

Przedmiotem projektu ustawy, przekazanej do Sejmu, nie była problematyka możliwości 

stosowania środków egzekucyjnych skierowanych do nieruchomości służących zaspokojeniu 

celów mieszkaniowych w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii. Tym samym przepis art. 2 stanowi „nowość normatywną” i wykracza poza 

przedmiot i cel pierwotnego projektu ustawy. 

Mając na uwadze, że poprawki zgłaszane na etapie sejmowego postępowania 

ustawodawczego powinny pozostawać w związku z projektem złożonym w Sejmie przez 

wnioskodawcę, przy czym więź ta winna mieć wymiar nie tylko formalny, ale i 

merytoryczny, polegający na tym, że konkretne poprawki odnoszące się do projektu powinny 

pozostawać w odpowiedniej relacji z jego treścią, należy uznać, że wymieniony wyżej przepis 

jest niezgodny z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji przez to, że został 

uchwalony przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego dla sejmowego postępowania 

ustawodawczego. 

Analogiczne stanowisko należy odnieść do art. 20 ustawy w zakresie rozszerzenia 

materii tego przepisu o uchylenie art. 15zzu w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
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Niezależnie od powyższego w odniesieniu do przepisu art. 2 może pojawić się 

wątpliwość odnośnie do terminu jego wejścia w życie. Przepis ten, tak jak wiele innych 

przepisów nowelizacji, ma wejść w życie od dnia 24 lutego 2022 r, a więc z mocą wsteczną. 

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego zasada niedziałania prawa wstecz stanowi istotny 

składnik zasady zaufania obywateli do państwa (art. 2 Konstytucji). Treścią tej zasady jest 

zakaz nadawania mocy wstecznej, zwłaszcza przepisom normującym prawa i obowiązki 

obywateli, jeżeli prowadzi to do pogorszenia ich sytuacji w stosunku do stanu poprzedniego. 

Zasada nieretroaktywności prawa nie ma charakteru absolutnego i w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach może być naruszona. Jej złamanie możliwe jest jedynie w 

sytuacjach wyjątkowych, a przemawiać za tym musi inna zasada prawnokonstytucyjna, której 

ochrona uzasadniać będzie odstępstwo od zasady nieretroaktywnego działania prawa. Nie 

wydaje się, aby w przedmiotowym przypadku zachodziły przesłanki uzasadniające wejście w 

życie art. 2 z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r.  

Propozycja poprawek 

skreśla się art. 2; 

 

w art. 20 skreśla się wyrazy „i art. 15zzu”; 

 

9. Art. 3 noweli. W art. 3 w pkt 1 w lit. b przewiduje się uzupełnienie o ust. 3 przepisu 

art. 52zf ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana 

ta ma na celu umożliwienie odliczenia od podstawy obliczenia podatku darowizn, których 

wartość wytworzenia lub koszt nabycia podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. 

Podatnik zyska prawo do dodatkowej preferencji polegającej na odliczeniu od dochodu 

również wartości darowizny przekazanej na rzecz organizacji pozarządowych, której koszt 

wytworzenia lub cenę nabycia zaliczył już do kosztów podatkowych. W uzasadnieniu do 

projektu ustawy podnosi się, że przepis znajdzie zastosowanie do darowizn przekazanych w 

okresie od 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  

Należy zauważyć, ze dotychczasowy art. 52zf został wprowadzony do ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jest to 

przepis o charakterze epizodycznym (o czym świadczy chociażby jego umiejscowienie w 

ustawie podatkowej). Jak wcześniej podkreślono art. 52zf ust. 3 znajdzie zastosowanie do 
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darowizn przekazanych w okresie od 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Wątpliwości budzi fakt, iż cezura czasowa dotycząca przekazywania darowizn w oparciu o 

ten przepis, określona została w art. 30 niniejszej nowelizacji. Tym samym przyjęto redakcję 

skutkującą stworzeniem przepisu o charakterze epizodycznym do przepisu epizodycznego. 

Wydaje się, że mając na uwadze przejrzystość i czytelność regulacji dla adresatów przepisów, 

zasadnym jest uregulowanie wskazanej powyżej problematyki wyłącznie w ustawie o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. Do realizacji tego założenia posłużyć może 

następujący zabieg legislacyjny:  

Propozycja poprawek 

w art. 3 w pkt 1 w lit. b, w ust. 3 po wyrazach „lub przychodu” dodaje się wyrazy 

„przekazane w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.”; 

skreśla się art. 30; 

 

10. Art. 11 pkt 2 noweli. W celu ujednolicenia terminologii stosowanej w ustawie z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mając na uwadze 

terminologię zastosowaną w art. 40a ust. 3 pkt 3 i ust. 4, proponuje się poprawkę redakcyjno-

ujednolicającą.  

Propozycja poprawki 

w art. 11 w pkt 2, w art. 40a w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „numer konta” zastępuje się wyrazami 

„numer rachunku bankowego”; 

 

11. Mając na uwadze zmiany proponowane niniejszą ustawą nowelizującą do ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 8 noweli), proponuje się rozważenie 

wprowadzenia symetrycznych zmian w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych.  

Propozycja poprawki 

po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: 
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„Art. 12a. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1844, 2140 i 2447) w art. 28 w ust. 2 

po wyrazach „oraz kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, o 

którym mowa w art.1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym 

rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 432),” dodaje się 

wyrazy „oraz świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 

marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684 i …).”; 

 

12. Art. 16 noweli. Wskazany przepis wprowadza zmiany w ustawie z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się – doprecyzowując przepis 

art. 18 ust. 1 w zakresie dofinansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych kosztów szkoleń dla osób uprawnionych, czyli dla osób 

doświadczających trudności w komunikowaniu się (z uzasadnienia wynika, iż z tego 

szkolenia będą mogli skorzystać także obywatele Ukrainy).  

Wątpliwości budzi redakcja przepisu art. 18 ust. 1, w kwestii rozstrzygnięcia czy 

intencją ustawodawcy było, aby osoby, o których mowa art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o języku 

migowym i innych środkach komunikowania się, mogły korzystać jedynie z wybranej formy 

szkolenia z języka polskiego (określonej w art. 18 ust. 1 pkt 2), czy mogły korzystać z tej 

formy szkolenia dodatkowo. Jeżeli intencją ustawodawcy było osiągnięcie drugiego ze 

wskazanych celów, proponuje się następującą poprawkę: 

Propozycja poprawki 

w art. 16, w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „mogą korzystać” zastępuje się wyrazami „mogą także 

korzystać”; 

 

13. Art. 17 pkt 11 lit. b, w zakresie proponowanego art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Przepis art. 186 ust. 5 upoważniając ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych do wydania aktu wykonawczego, nie respektuje określonego w 

art. 92 ust. 1 Konstytucji wymogu zamieszczenia wytycznych dotyczących treści 

rozporządzenia. Przepis ten zawiera elementy mające (w zamierzeniu projektodawcy) 

stanowić wytyczne, które jednak mają charakter pozorny, gdyż nakazują uwzględnić 
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unormowania, które organ wydający rozporządzenie musiałby brać pod uwagę, niezależnie 

od tego, czy takie odesłanie sformułowano. Trudo uznać za racjonalne, aby Minister wydając 

przedmiotowe rozporządzenie nie uwzględniał potrzeb polskiej polityki migracyjnej. 

W związku z tym zasadnym byłoby uzupełnienie przepisu o konieczne wytyczne, w sposób 

adekwatny do intencji autorów przedłożenia. 

 

14. Art. 18 noweli. Mając na względzie charakter proponowanych zmian w ustawie z 

dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego (zmiana w zakresie zwiększenia maksymalnego limitu 

wydatków budżetowych w 2022 r., będącego skutkiem finansowania ustawy), należy 

powtórzyć konkluzje zawartą w uwadze dotyczącej art. 2 nowelizacji, w myśl której „[n]ie 

wydaje się, aby w przedmiotowym przypadku zachodziły przesłanki uzasadniające wejście w 

życie art. [18] z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r.”. Proponuje się wskazanie innego 

terminu wejścia w życie tego przepisu. 

 

15. Art. 22 noweli. Wskazany przepis przewiduje, że jednostki samorządu terytorialnego 

mogą zbierać ofiary w gotówce lub w naturze, w celu pomocy obywatelom Ukrainy lub 

społecznościom lokalnym lub regionalnym w Ukrainie. Do zbierania tych ofiar nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.  

Zgodnie z § 93 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej ustawa zmieniająca może zawierać 

jedynie przepisy uchylające, przepisy zastępujące lub przepisy uzupełniające przepisy ustawy 

zmienianej, a w razie potrzeby – także przepisy epizodyczne, przejściowe i dostosowujące, 

konieczne ze względu na dokonywaną nowelizację.  

Należy zauważyć, że art. 22 pomimo jego umiejscowienia po „przepisach 

zmieniających” nie ma charakteru intertemporalnego (nie jest przepisem epizodycznym, 

przejściowym ani dostosowującym). Jest to przepis o charakterze normatywnym i powinien 

zostać umiejscowiony w przepisach materialnych ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 23: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 31a i art. 31b” zastępuje się wyrazami „art. 31a-
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31c”, 

b) dodaje się art. 31c w brzmieniu: 

„Art. 31c. Jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu 

terytorialnego lub związek metropolitalny mogą zbierać ofiary w gotówce lub w naturze, w 

celu pomocy obywatelom Ukrainy lub społecznościom lokalnym lub regionalnym w 

Ukrainie. Do zbierania tych ofiar nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o 

zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1672).”; 

 

skreśla się art. 22; 

 

16. Art. 29 noweli. Wydaje się, że termin wejścia w życie przepisu przejściowego art. 

29, powinien być skorelowany z terminem wejścia w życie materialnego przepisu art. 33a 

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa. Brak jest argumentów przemawiających za tym, aby 

art. 29 wchodził w życie z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r. 

Propozycja poprawki 

w art. 33 w pkt 2 wyrazy „oraz art. 19–21” zastępuje się wyrazami „art. 19–21 oraz art. 29”; 

 

17. Art. 32 noweli. Przepis ten przewiduje czasowe zachowanie w mocy rozporządzenia 

wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Utrata mocy 

obowiązującej tego rozporządzenia wynika z ”pośredniej” zmiany przepisów 

upoważniających tj. zmiany przepisu merytorycznego, który ma wpływ na zakres 

przedmiotowy tego rozporządzenia albo treść wytycznych. W tym konkretnym przypadku 

chodzi o zmianę w art. 13 ust. 1, która zmienia czasowe kryterium uprawniające do uzyskania 

świadczenia pieniężnego przez podmioty zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie 

obywatelom Ukrainy.  

Należy zauważyć, iż czasowe utrzymanie w mocy aktu wykonawczego możliwe jest 

jeżeli zostały spełnione określone warunki. W myśl § 33 ust. 1 i 2 Zasad techniki 

prawodawczej, jeżeli akt wykonawczy wydany na podstawie uchylanego albo 

zmienianego przepisu upoważniającego nie jest niezgodny z nową albo znowelizowaną 
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ustawą, można go wyjątkowo zachować czasowo w mocy do dnia wejścia w życie nowych 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowego albo zmienionego przepisu 

upoważniającego. Dotychczasowe przepisy wykonawcze nie mogą być stosowane w zakresie, 

w jakim ustanawiają normy prawne o treści niezgodnej z treścią nowych unormowań 

ustawowych.  

Przedmiotowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego 

świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. poz. 605 z późn. zm.), w § 3 w ust. 1 

stanowi, iż „świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku (…) za okres faktycznego 

zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 

60 dni i jest wypłacane z dołu”). Zmiana przyjęta nowelą w zakresie w art. 13 ust. 1 oznacza, 

że maksymalny 60-dniowy okres faktycznego przebywania obywatela Ukrainy u podmiotu 

zapewniającego zakwaterowanie i wyżywienie jest dodatkowo weryfikowany ze względu na 

datę przybycia tegoż obywatela na terytorium RP (przykładowo osoba przyjmująca obywatela 

Ukrainy przez 60 dni nie otrzyma świadczenia pieniężnego za cały ten okres jeżeli obywatel 

Ukrainy przybył do Polski wcześniej niż 60 dni temu). Przedmiotowy akt wykonawczy 

zawierając rozwiązania sprzeczne z nową regulacją ustawową nie powinien być czasowo 

utrzymywany w mocy. 

Podkreślenia wymaga, iż podstawowym celem czasowego zachowania w mocy aktu 

wykonawczego jest zapewnienie organom państwowym odpowiedniej perspektywy czasowej 

związanej z wydaniem nowych aktów wykonawczych. W przedmiotowym przypadku 

proponuje się osiągnięcie tego celu poprzez przedłużenie okresu vacatio legis dla wejścia w 

życie zmiany wprowadzonej w art. 1 w pkt 9 lit. a noweli (zmiana w zakresie art. 13 ust. 1) o 

czas odpowiedni dla wydania nowego aktu wykonawczego. 

Propozycja poprawki 

skreśla się art. 32; 

 

Renata Bronowska – Główny legislator 
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