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przez senatora Adama Szejnfelda 

w dniu 5 lipca 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wywołała słuszne oburzenie demokratycznego świata, lecz 

także uzasadnione i konieczne sankcje, które nałożono na ten kraj. W gronie państw, które pomagają 

Ukrainie i jej obywatelom, a zarazem zastosowały sankcje wobec Rosji, jej obywateli oraz 

przedsiębiorców, jest także Polska. Podejmowane działania w tym zakresie są słuszne i potrzebne. 

Należy jednak pamiętać, że sankcje nałożone przez państwo polskie na podmioty rosyjskie nie 

powinny godzić w gospodarcze i ekonomiczne interesy polskich firm. Taki ewentualny „skutek 

uboczny”, po pierwsze, byłby bardzo szkodliwy dla naszych przedsiębiorstw, ich pracowników 

i rodzin, po drugie, odbiłyby się negatywnie na kondycji jednostek samorządu terytorialnego, na 

terenie których działają te firmy, oraz, po trzecie, byłby niekorzystny również dla budżetu państwa. Są 

zatem wystarczające powody uzasadniające pilne przygotowanie oraz wdrożenie systemu wypłat 

rekompensat dla firm prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, które ucierpiały na embargu 

i sankcjach nałożonych na Rosję oraz współpracujące z nią podmioty.  

Panie Premierze, nawet i bez polskich, europejskich i światowych sankcji negatywne skutki 

gospodarcze agresji Rosji na Ukrainę odczuło w dramatyczny sposób już bardzo wiele polskich 

przedsiębiorstw, w tym m.in. porty morskie, firmy przeładunkowe, przedsiębiorstwa logistyczno-

transportowe, turystyka, handel, zwłaszcza hurtowy, i dystrybucja produktów oraz surowców – nie 

tylko węgla – napływających do Polski i z Rosji, i z całego wschodniego kierunku, np. z Kazachstanu 

czy z Chin. W tym gronie są również niemal wszystkie te przedsiębiorstwa, które są właścicielami 

infrastruktury nadgranicznej, jak terminale i magazyny na granicy polsko-rosyjskiej oraz polsko-

białoruskiej.  

W zakresie, o którym piszę, kluczowa jest ustawa z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. Ustawa ta zawiera m.in. zakaz importu węgla pochodzącego z terytorium Rosji – ale 

embarga i sankcje dotyczą praktycznie wszystkich towarów, w tym masowych, jak gaz, nawozy, 

drewno czy cement, oraz drobnicowych – i, co ważne, przewiduje podjęcie rozwiązań ustawowych 

gwarantujących polskim firmom rekompensaty strat wynikających z wejścia tej ustawy w życie. 

Ustawa ta zawiera bowiem w art. 14 zapis o przygotowaniu rekompensat dla podmiotów, które 

poniosą straty w wyniku jej wprowadzenia, poprzez przygotowanie odrębnej ustawy. Niezbędne jest 

zatem niezwłoczne przygotowanie takiej regulacji prawnej, co pomoże firmom przetrwać 

najtrudniejszy okres i zachować miejsca pracy. 

W zawiązku z tym pragnę zapytać Pana Premiera, czy – a jeśli tak, to kiedy – rząd zamierza 

przygotować wspomnianą ustawę, przeprowadzić ją przez parlament oraz wdrożyć, tak aby jak 

najpilniej wesprzeć przedsiębiorstwa tracące na embargu i sankcjach. Chcę też zapytać, czy rząd 

zamierza być może „zaliczkowo” udzielać pomocy chociaż tym firmom, które są w najgorszej 

sytuacji, aby nie upadły, zanim cały system pomocy zacznie sprawnie działać. Dodatkowo chciałbym 

zapytać także, czy planowana jest pomoc dla firm, które ponoszą straty na embargu i sankcjach 

nakładanych na Rosję, wynikające jednak nie z wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DzU 2022 poz. 835), ale z innych przepisów 

i rozwiązań dotyczących nakładania na Rosję sankcji przez Polskę. 
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Adam Szejnfeld 

senator RP 


