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IX  kadencja 

 

S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH  

ORAZ KOMISJI  FINANSÓW PUBLICZNYCH  
 

 

o rządowym projekcie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (druki  

nr 2131 i 2131-A) 
 

 
Sejm na 52. posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2022 r., zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu, skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2165 do Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Finansów Publicznych w celu 

rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Finansów Publicznych 

rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r. 

 

wnoszą: 

 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

   

 

1) w art. 2 w ust. 1 zdaniu pierwszemu i drugiemu nadać brzmienie: 

„Lista osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 

1, zwana dalej „listą”, jest prowadzona przez Prezesa Rady Ministrów. Lista jest 

publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów.”;  

– KP KO 

Uwaga: poprawkę nr 1 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 2 i 13. 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 1 będzie bezprzedmiotowość poprawek 

nr 4 i 14. 

– odrzucić 

 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
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2) w art. 3: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Prezes Rady Ministrów wydaje decyzje w sprawach wpisu na listę oraz wykreślenia z 

niej.”, 

b) ust. 4 i 5 nadać brzmienie: 

„4. Decyzję w sprawie wpisu na listę lub wykreślenia z niej Prezes Rady Ministrów 

wydaje 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, 

14) ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

– zawierający wskazanie osoby lub podmiotu, w stosunku do których ma zostać 

wydana decyzja, w tym propozycję co do zastosowania wobec danej osoby lub 

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

5. Propozycje co do zastosowania środków, o których mowa w art. 1, określa się z 

uwzględnieniem w szczególności charakteru i zakresu działalności prowadzonej przez 

osobę i podmiot oraz struktury kapitałowej tego podmiotu.”, 

c) ust. 6 nadać brzmienie: 

„6. Decyzję w sprawie wykreślenia z listy Prezes Rady Ministrów  może wydać również 

na uzasadniony wniosek osoby lub podmiotu wpisanych na listę.”, 

d) ust. 8 nadać brzmienie: 
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„8.  Wydając decyzję w sprawie wpisu na listę, Prezes Rady Ministrów może określić 

zakres środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych w rozumieniu 

rozporządzenia 269/2014 lub rozporządzenia 765/2006, objętych środkami, o których 

mowa w art. 1 pkt 1 lub 2.”, 

e) ust. 10 nadać brzmienie: 

„10. Prezes Rady Ministrów może ograniczyć zakres uzasadnienia, o którym mowa w ust. 

7 i 9, ze względu na bezpieczeństwo państwa lub porządek publiczny.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

3) w art. 3 skreślić ust. 3; 

– KP KO 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

4) w art. 3 ust. 10 nadać brzmienie: 

„10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może w szczególnie uzasadnionych 

okolicznościach, ze względu na bezpieczeństwo państwa lub porządek publiczny, 

nadać uzasadnieniu decyzji klauzulę tajne.”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

5) w art. 3 dodać ust. 13–15 w brzmieniu: 

„13. Od decyzji o wpis na listę Stronie przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo 

sądu apelacyjnego. 

14. Do skargi na decyzję o wpisie na listę stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 poz. 534, 1023, 2447 oraz z 

2022 r. poz. 718), z tym że: 

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia 

otrzymania skargi; 

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią 

na skargę. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16982717?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16982717?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16982717?cm=DOCUMENT
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15. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynosi 1 miesiąc od jej wniesienia.”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

 

6) skreślić art. 5; 

– KP KO 

– przyjąć 

 

7) w art. 7 ust. 5 nadać brzmienie: 

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

państwa, przeznaczany w całości na dotację celową jednostek samorządu 

terytorialnego w celu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

8) w art. 8 w ust. 1 skreślić pkt 2; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

9) w art. 8 w ust. 1 pkt 3 nadać brzmienie: 

„3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 

r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniach wymienionych w art. 1 pkt 1 i 2 albo wpisany na listę.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

10) art. 9 nadać brzmienie: 

„Art. 9. Mając na względzie zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, zakazuje się 

przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzytu przez terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzących z terenu Federacji Rosyjskiej, z 

Republiki Białorusi oraz z niekontrolowanych przez Ukrainę obszarów 

ukraińskiego obwodu donieckiego i ukraińskiego obwodu ługańskiego: 

1) węgla objętego pozycją 2701 Wspólnej Taryfy Celnej; 
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2) paliw mineralnych, olejów mineralnych i produktów ich destylacji, substancji 

bitumicznych i wosków mineralnych, wymienionych w dziale 27 Wspólnej 

Taryfy Celnej.”; 

– KP KO 

Uwaga: poprawkę nr 10 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 17. 

– odrzucić 

 

11) po art. 15 dodać art. 15a–15f w brzmieniu: 

„Art. 15a. 1. Przewoźnik zarejestrowany na terenie Federacji Rosyjskiej lub Republiki 

Białoruś oraz przewoźnik, którego pojazdy zarejestrowane są w Federacji 

Rosyjskiej lub w Republice Białoruś składa wniosek - deklarację końcowego 

przeznaczenia towaru. Przed wjazdem na teren Rzeczypospolitej Polskiej 

Przewoźnik musi uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw transportu na 

wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Opłata za rozpatrzenie wniosku - deklaracji wynosi 500 zł. Opłatę wnosi się 

na konto ministerstwa właściwego do spraw transportu i stanowi ona 

dochód budżetu państwa. 

3. Wniosek wnoszony jest drogą elektroniczną. Do wniosku załącza się 

potwierdzenie wniesienia opłaty. 

Art. 15b. 1. Minister właściwy do spraw transportu w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach może wydać zgodę, o której mowa w art. 17b w terminie 60 dni 

od dnia złożenia wniosku.  

2. Odmowa wydania zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

3. Minister właściwy do spraw transportu określi w drodze rozporządzenia 

wzór wniosku - deklaracji końcowego przeznaczenia towaru, tryb składania, 

mając na względzie transparentność, jednolitość i kompletność danych 

zawartych we wniosku oraz możliwość oceny zasadności wniosku. 

Art. 15c. 1. Wjazd na teren Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia, o którym mowa w 

art. 17b podlega karze administracyjnej w wysokości 100 000 zł. 

2. Kara administracyjna, o której mowa w ust. 1 podlega zabezpieczeniu na 

towarach i pojeździe przewoźnika w trybie postępowania egzekucyjnego w 

administracji. 
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Art. 15d. 1. Pojazd przewoźnika przekraczający granicę Rzeczypospolitej Polskiej, bez 

wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 17b, podlega odprowadzeniu 

na granicę Rzeczypospolitej Polskiej, którą przekroczył bez zezwolenia w 

asyście Policji.  

2. Opłata za odprowadzenie pojazdu wynosi 100 000 zł. Opłata jest wnoszona 

z góry na konto Komendy Głównej Policji i stanowi dochód budżetu 

państwa. 

Art. 15e. Na każde żądanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub dyrektora 

Izby Skarbowej przedstawione na piśmie lub za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość na adres mailowy wskazany przez 

przewoźnika przy przekraczaniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, 

przewoźnik, obowiązany jest do przedstawienia towaru do kontroli w miejscu 

i czasie wskazanym przez właściwy organ. 

Art. 15f.  W przypadku wprowadzenia przez Federację Rosyjską i Republikę Białorusi 

przepisów mających charakter ograniczeń dla firm transportowych 

zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej Rada Ministrów w terminie 14 

dni od dnia wprowadzenia ograniczeń określi w drodze rozporządzenia zakres 

pomocy dla firm transportowych, które w związku z tym utraciły 

przychody.”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

12) po art. 15 dodać art. … w brzmieniu:  

„Art. …. Minister właściwy do spraw wewnętrznych raz na 6 miesięcy przedstawia 

Sejmowi i Senatowi sprawozdanie z wykonania ustawy. Sprawozdanie czyni się 

przedmiotem debaty Sejmu i Senatu.”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

13) użyte w art. 18 w pkt 1, w pkt 2b oraz w pkt 2, w art. 297 w § 1 w pkt 3 wyrazy 

„ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych” zastąpić wyrazami „Prezesowi Rady 

Ministrów”; 

– KP KO 

– odrzucić 
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14) w art. 18 w pkt 1, pkt 2b nadać brzmienie: 

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

Informacji Finansowej oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej – w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia … o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. …) oraz w dziale Va 

ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

15) po art. 20 dodać art. 20a w brzmieniu: 

„Art. 20a. W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933) po art. 13 dodaje się art. 13a w 

brzmieniu: 

„Art. 13a. W przypadku wystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską z wnioskiem o 

podjęcie konsultacji w trybie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego 

sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. (Dz. U. z 2000 

r. poz. 970), w okresie 270 dni od dnia złożenia wniosku nie mogą być 

zbywane udziały, akcje lub prawa z akcji należące do Skarbu Państwa 

w spółkach, o których mowa w art. 13 ust. 1, a także należące do nich 

przedsiębiorstwa lub wyodrębnione części przedsiębiorstw w 

rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).”; 

– KP KO 

Uwaga: poprawkę nr 15 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 16. 

– odrzucić 

 

16) po art. 23 dodać art. 23a w brzmieniu: 

„Art. 23a. Ograniczenie, o którym mowa w art. 13a ustawy zmienianej w art. 20a, stosuje 

się również w przypadku, gdy z wnioskiem o podjęcie konsultacji wystąpiono 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

– KP KO 

– odrzucić 
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17) art. 26 nadać brzmienie: 

„Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem 

art. 9 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”. 

– KP KO 

– odrzucić 

 

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2022 r. 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Finansów Publicznych 

 

 

 

(-) Andrzej Kosztowniak 

 

 

Przewodniczący  

Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych 

 

 

(-) Wiesław Szczepański 

 

Sprawozdawca 

 

 

(-) Paweł Hreniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
 


