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          Załącznik nr 1 

 

STANOWISKO PRACODAWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

W SPRAWIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO  

 

 

Podsumowanie stanowiska:  

 

 

 

1. Na obecnym etapie prac legislacyjnych należy mieć na względzie rozumianą 

przez wszystkich uczestników procesu legislacyjnego pilność przyjęcia 

Ustawy: Propozycję zmian ograniczono zatem jedynie do tego, co z naszego 

punktu widzenia uważamy za najważniejsze. Wszystkie proponowane 

zmiany, których konieczność dostrzegliśmy (ponad te, które powinny być 

koniecznie zaproponowane Senatowi RP) przedstawiamy w załączeniu. 

 

2. W Ustawie w pewnym stopniu uwzględniono stanowisko Pracodawców RP 

wskazującego zakres koniecznych zmian. Ich zapis legislacyjny nie jest 

jednak w pełni zadowalający, toteż zaproponowano odpowiednie zmiany 

dotyczące kwestii wykluczenia osób lub podmiotów wpisanych na listę 

o ujętych w wykazach. Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie 

większej jasności proponowanych rozwiązań.   

 

3. Na tym etapie proponuje się także rozwiązanie problemu sytuacji, w której 

po wydaniu decyzji o wpisie danej osoby lub podmiotu na listę określoną 

w art. 2 Ustawy zostałaby ona ujęta również w wykazach rozporządzeń 

765/2006 lub 269/2014.    
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Cel i zakres stanowiska 

Celem stanowiska jest w szczególności wskazanie zakresu i treści koniecznych zmian 

w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w wersji uchwalonej przez 

Sejm w dniu 7 kwietnia 2022 i przekazanej Senatowi.     

Ustawa przewiduje „odpowiednie zastosowanie” środków sankcyjnych określonych 

w art. 2 ust. 2-3 rozporządzenia Rady nr 765/2006 (dalej „Rozporządzenie 765/2006”) oraz 

art. 2 i art. 9 rozporządzenia Rady nr 269/2014 (dalej „Rozporządzenie 269/2014”), w 

odniesieniu do podmiotów ujętych na liście, która ma być prowadzona i publikowana przez 

ministra właściwego do praw wewnętrznych (art. 2 ust. 1 Ustawy), z zastrzeżeniem, że na 

tejże liście nie mogą być umieszczone podmioty ujęte w wykazach określonych w 

rozporządzeniach unijnych (art. 2 ust. 2 Ustawy).  
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Załącznik na 2 

 

PROPOZYCJE ZMIAN W USTAWIE 

 

 

Uwagi dotyczące art. 3 ust. 2 Ustawy    

 

W celu zapewnienia większej jasności przepisu, w obecnym ust. 2, w ostatnim jego 

fragmencie (tj. w wypowiedzi po myślniku) należy skreślić wyraz „lub”. W konsekwencji 

fragment ten powinien brzmieć następująco:  

 

 

„…- lub bezpośrednio związanych z takimi osobami lub podmiotami, w szczególności 

ze względu na powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym 

lub finansowym, wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym 

celu posiadanych przez nie środków finansowych, funduszy lub zasobów 

gospodarczych.”    

 

 

Uzasadnieniem proponowanej zmiany jest to, że eliminuje ona – chyba przez 

prawodawcę nie zamierzone – uwzględnienie w przepisie niejasno określonej kategorii 

podmiotów, które nie byłyby bezpośrednio związane z osobami wspierającymi np. agresję 

Rosji na Ukrainę albo poważne naruszenia praw człowieka (i innych dóbr określonych 

w  przepisie), ale wobec których zaistniałoby prawdopodobieństwo wykorzystania przez nie 

środków finansowych, funduszy lub zasobów  gospodarczych w celu wspierania agresji lub 

poważnych naruszeń praw człowieka. Jak się wydaje, taka kategoria podmiotów stanowi 

autonomiczna grupę, która jest już ujęta w przepisie, albo jako „osoby i podmioty 

bezpośrednio lub pośrednio wspierające” działania określone w tym przepisie, albo 

bezpośrednio związane z takimi osobami lub podmiotami. 

 

Uwagi dotyczące mechanizmu realizacji normy zapisanej w przepisie art. 2 ust. 2 wtedy, gdy 

wymienienie w wykazach rozporządzeń unijnych następuje po wpisaniu na listę określoną 

w  art. 2 – propozycja nowego art. 3 ust. 3a  
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 Ustawa nie zawiera żadnego przepisu dotyczącego sytuacji, w której jakaś osoba lub 

podmiot została już wpisana na listę sankcyjną określoną w art. 2 ust. 1 Ustawy, a później 

ujęto ją w wykazie określonym albo w rozporządzeniu 765/2006 albo rozporządzeniu 

269/2014. W takim przypadku powstałaby sytuacja sprzeczna z dyspozycją art. 2 ust. 2 

Ustawy, który przecież wymaga, by osoby lub podmioty ujęte w wykazach rozporządzeń 

unijnych nie były wpisane (a więc i wpisane) na listę krajową.       

 Aby uniknąć swoistego pata, który w takim przypadku może powstać, do istniejącego 

zapisu należy dodać nowy ustęp 3a o następującym brzmieniu:  

 

 

„3a. W przypadku wymienienia osoby lub podmiotu w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 lub rozporządzeniu 269/2014, właściwy wpis na listę 

określoną w art. 2 ust. 1 wygasa i ulega bezzwłocznemu wykreśleniu. Minister 

właściwy do spraw wewnętrznych potwierdza to decyzją oraz publikuje stosowny 

komunikat w Biuletynie Informacji Publicznej, w części odnoszącej się do listy.” 

 

 

 

 Art. 7 ust. 2   

 

 Intencją wprowadzonej przez Sejm zmiany tego przepisu było uniknięcie zbytniej 

sztywności regulacyjnej zaproponowanego pierwotnie przepisu, na co zwracała Sejmowi 

uwagę strona społeczna. W obecnej postaci przepis nie jest jednak wystarczająco jasny, gdyż 

niepotrzebnie odróżnia kategorię „beneficjentów rzeczywistych - osób wpisanych na listę” 

i odrębną od niej kategorię „beneficjentów rzeczywistych – osób które mają ten status od 24 

lutego 2022 r. i wpisanych na listę (w warunkach, gdy wpis decyduje o zastosowaniu 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu”.  

 Aby wyeliminować to swoiste „powtórzenie” i zapewnić jasność planowanego 

przepisu, wypowiedź ujętą w art. 7 ust 2 pkt 2) przepisu należałoby podzielić na dwie części 

o następującej treści:  
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„2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 

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

finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach rozporządzeń;  

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym, od 

dnia 24 lutego 2022 r., jest osoba wpisana na listę, jeżeli decyzja w sprawie wpisu 

dotyczy zastosowania środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;” 

 

 

  

W takim przypadku przepis brzmiałby następująco:  

 

 

 

„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:   

(…)  

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 

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

finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach rozporządzeń;  

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym, od 

dnia 24 lutego 2022 r. jest osoba wpisana na listę, jeżeli decyzja w sprawie wpisu 

dotyczy zastosowania środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;…” 

 

 

 

 

 

 

 

Streszczenie zmian, których konieczność wprowadzenia zidentyfikowano w odniesieniu 

do Ustawy na etapie prac sejmowych (tj. do projektu Ustawy) 
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Art. 1 

Zauważono, że w przepisie warto byłoby zrezygnować z zastosowanego w Ustawie 

(na etapie prac sejmowych, Projekcie) prostego odwołania do art. 2 ust. 2-3 Rozporządzenia 

765/2006 oraz art. 2 i art. 9 Rozporządzenia 269/2014 a w to miejsce wymienić środki 

sankcyjne, a dodatkowo wskazać, że „zamrożenie” o którym przepis mówi obejmował także 

wykonywanie wszelkich praw z  udziałów lub akcji w spółkach, a także jakichkolwiek praw o 

charakterze majątkowym w innych osobach prawnych.  

 

 

„Art. 1. W celu przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 

lutego 2022 r, wobec osób i podmiotów ujętych na liście, o której mowa w art. 2, 

stosuje się:  

1) zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, które do 

nich należą, są ich własnością, znajdują się w ich posiadaniu lub w faktycznym 

władaniu lub pod kontrolą;  

2) zakaz udostępnienia środków finansowych i zasobów gospodarczych tym osobom 

lub powiązanym z nimi osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub 

organom.  

2. Określenia „zasoby gospodarcze”, „zamrożenie zasobów gospodarczych”, 

„zamrożenie zasobów finansowych”, „środki finansowe” definiuje się zgodnie z art. 1 

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. U. UE z 2014 r., L 

78/6). „Zamrożenie” oznacza także „zawieszenie, w zakresie określonym w decyzji, o 

której mowa w art. 3 ust. 1, wykonywania wszelkich praw z udziałów lub akcji w 

spółkach, a także jakichkolwiek praw o charakterze majątkowym w innych osobach 

prawnych” 

 

  

Istotną właściwością proponowanego rozwiązania było odwołanie jedynie do 

rozporządzenia nr 269/2014 (z więc pominięcia rozporządzenia nr 765/2006). Wynika ono 

stąd, że siatka pojęciowa obu rozporządzeń jest taka sama. Semantyczne rozbieżności 
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występujące zwłaszcza w odniesieniu do art. 2 rozporządzenia nr 765/2006 i art. 

2 rozporządzenia 269/2014 są pozorne i występują w tekstach tych aktów w języku polskim. 

W porównawczym tekście w wersji angielskiej i francuskiej takie rozbieżności nie występują. 

Zastosowano więc rozwiązanie spójne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE 

zapoczątkowanym w wyroku w sprawie CILFIT.   

W odniesieniu do tego przepisu podkreślono na właściwej komisji, że okoliczności 

uzasadniające wpisanie na listę określoną w art. 2 Ustawy nie zawiera Ustawa PZP; jest to 

logicznym następstwem braku wskazania tych okoliczności w Dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylających 

dyrektywę 2004/18/UE
1
 i w innych dyrektywach odnoszących się do zagadnienia zamówień 

publicznych. Podkreślono również, że sama dyrektywa (a zatem i UPZP) zawiera rozwiązania 

implikujące wykonanie aktu prawa Światowej Organizacji Handlu, tj. Porozumienia w 

sprawie zamówień rządowych (GPA).
2
 W każdym ze wspomnianych aktów możliwe jest 

ograniczenie zastosowania przewidzianych w nich przepisów ze względu na wymogi 

bezpieczeństwa państwa lub jego obronności, jednak owe ograniczenia muszą mieć charakter 

niedyskryminacyjny i być stosowane proporcjonalnie do zagrożeń odnoszących się właśnie 

do bezpieczeństwa państwa lub obronności. Dla przykładu, GPA (w Art. III), przewiduje 

możliwość wprowadzenia takich ograniczeń jedynie w odniesieniu do zakupów broni, 

amunicji lub materiałów wojskowych bądź zakupów niezbędnych do zapewnienia 

bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej (ust. 1), jak również w przypadku gdy jest to 

konieczne dla ochrony bezpieczeństwa publicznego (ust. 2) – ale jedynie wtedy, gdy środki te 

nie są stosowane arbitralnie (tj. w ramach jakiegoś zakresu swobodnego uznania) a przy tym 

dyskryminacyjnie (tj. wtedy, gdy pozwala to na jakieś różnicowanie podmiotów 

pochodzących z różnych państw). 

Istotnym zastrzeżeniem tej uwagi jest i było to, że stronami GPA są Unia Europejska 

i wszystkie jej państwa członkowskie, ale nie są ani Białoruś, ani Rosja. Stąd wykluczenie 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Ustawy może dotyczyć 

osób fizycznych mających obywatelstwo lub siedzibę w tych państwach (podobnie jak 

                                                 
1
 Dz U. 2014, L 94/65 

2
 Tekst polski w Decyzji Rady z 2 grudnia 2014 dotyczącej zawarcia protokołu zmieniającego 

Porozumienie w sprawie zamówień rządowych, Dz. U. UE 2014, L 68/1.     
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w każdym innym państwie nie będącym stroną GPA). Owe wykluczenia nie mogą jednak 

dotyczyć obywateli i podmiotów mających siedzibę w państwach-stronach GPA.  

Podobnie nie jest możliwe zastosowanie sankcji określonej w art. 1 ust. 1 pkt 3) 

Ustawy na gruncie prawa Unii Europejskiej (które z powodów podanych wyżej nie może 

przewidywać podobnej sankcji w stosunku do żadnego podmiotu mającego obywatelstwo lub 

siedzibę w państwie-stronie GPA). Na gruncie prawa unijnego, wprowadzenie autonomicznej 

sankcji krajowej tego typu w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej albo podmiotów 

mających na jej terytorium siedzibę jest zasadniczo niedozwolone na gruncie przepisów 

dotyczących swobody świadczenia usług (art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, TFUE),  

a w pewnych możliwych do wyobrażenia kontekstach także swobody przedsiębiorczości (art. 

49 TFUE) i swobody przepływu kapitałów (art. 63 ust. 1  TFUE).  

Pozostawienie art. 1 ust. 1 pkt 3) w jego obecnej postaci prowadzi również do 

naruszenia prawa UE (i WTO) w ten sposób, że – przynajmniej w niektórych okolicznościach 

– jego zastosowanie może prowadzić do naruszenia zasady proporcjonalności, co ma istotne 

znaczenie zwłaszcza do stosowania wyjątków od ogólnych reguł zamówień publicznych 

określonych zarówno w GPA, jak i w regulacjach unijnych, a nawet w UPZP. W 

szczególności taką okolicznością będzie sytuacja, w której nastąpi zbieg sankcji określonej w 

art. 1 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2) z sankcją określoną w pkt 3) w odniesieniu do udziałowców albo 

akcjonariuszy spółek mających siedzibę na terytorium UE, w których osoby objęte sankcjami 

miałyby udziały. W takich bowiem okolicznościach, z pewnością dojdzie do zbiegu 

zastosowania:  

(a) sankcji indywidualnej, tj. zamrożenia określonego w Rozporządzeniach 765/2006 

i 269/2014 mienia należącego do wskazanych osób;  

(b) sankcji dotyczącej wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , 

która wtedy będzie miała charakter zgeneralizowany (zbiorowy), bo jej dolegliwość 

będzie dotyczyła nie tylko osób objętych sankcjami indywidualnymi ale i udziałowców 

spółek.  

            Negatywny skutek sankcji, który dotyczyłby nie tylko osób objętych sankcjami, ale 

także osób nimi nieobjętych – spółek, w których osoby nieobjęte sankcjami miałyby udziały 

oraz właśnie tych nieobjętych sankcjami udziałowców jest wystarczający do uznania, że 

zaplanowane rozwiązanie legislacyjne art. 1 ust. 1 pkt 3) jest ewidentnym i rażącym 
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naruszeniem zasady proporcjonalności przyjętego środka. Ekonomiczny, bardzo dolegliwy 

skutek sankcji dotyczy tu bowiem nie samych osób objętych sankcjami, ale także osób, które 

w inny sposób sankcjami objęte być nie mogą, bo nie wspierały agresję na Ukrainę ani nie 

działają w sposób uzasadniający zastosowanie wobec nich środków służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego.  

 To, że Ustawa wprowadza w art. 1 ust. 1 pkt 3) swoistą postać odpowiedzialności 

zbiorowej przemawia również za tym, że narusza on również art. 17 Karty Praw 

Podstawowych UE. Przepis ten gwarantuje możliwość korzystania z własności; przewiduje on 

możliwość ograniczenia tego prawa jedynie na podstawie ustawy, przy czym wymaga, by 

ograniczenie to było uzasadnione względami interesu publicznego. Ograniczenie praw 

udziałowca/akcjonariusza spółki wpisanego na listę określoną w art. 2 Ustawy jest ewidentnie 

uzasadnione właśnie takimi względami; podobnie da się uzasadnić zastosowanie wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spółki, w której jedynym udziałowcem 

byłaby osoba wpisana na listę.  

Nie da się jednak uzasadnić względami interesu publicznego objęcia tą ostatnią 

sankcją takich spółek, których kapitał nie jest w całości posiadany/objęty przez osoby ujęte w 

liście określonej w art. 2 Ustawy albo które są kontrolowane pośrednio (poprzez sieć 

powiązań kapitałowych) wyłącznie przez takie osoby. Tym bardziej nie da się uzasadnić 

względami interesu publicznego zastosowania wobec spółek mających różnych 

udziałowców/akcjonariuszy środka, który powodowałby ponoszenie negatywnych 

konsekwencji środka sankcyjnego przez tych z nich, którzy nie mogliby się nigdy znaleźć na 

liście sankcyjnej art. 2 Ustawy.  

 Proponowano zatem doprecyzowanie przepisu poprzez ograniczenie jego działania do 

podmiotów przynależnych do państw niebędących stronami GPA.  

            

 

 


