
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r. 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wprowadza do jej tekstu 

następujące poprawki: 

1)  a) w art. 2 w ust. 1 w zdaniu pierwszym i drugim wyrazy „ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Prezesa Rady Ministrów”, 

b) w art. 3: 

– w ust. 1 i 9 wyrazy „Minister właściwy do spraw wewnętrznych” zastępuje się 

wyrazami „Prezes Rady Ministrów”, 

– w ust. 3: 

– – we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „minister właściwy do spraw 

wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Prezes Rady Ministrów”, 

– – w pkt 13 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 

„14) ministra właściwego do spraw wewnętrznych”, 

– w ust. 5 wyrazy „minister właściwy do spraw wewnętrznych” zastępuje się 

wyrazami „Prezes Rady Ministrów”, 

c) w art. 17: 

– w pkt 1, w pkt 2b, 

– w pkt 2, w art. 297e w § 1 w pkt 3 

– wyrazy „ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych” zastępuje się wyrazami 

„Prezesowi Rady Ministrów”, 

d) w art. 19 w pkt 7, w art. 143b w pkt 2 wyrazy „ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Prezesowi Rady Ministrów”; 

2)  w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Zakres środków, o których mowa w art. 1, stosowanych wobec osób 

i podmiotów wpisanych na listę nie może powielać zakresu środków określonych 

względem tych osób i podmiotów w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 lub rozporządzeniu 269/2014.”; 

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

Białorusi”; 

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

wyrazami „dysponowanych przez nie takich”; 

5)  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”; 

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

7)  w art. 3 skreśla się ust. 7; 

8)  w art. 3: 

a) skreśla się ust. 8, 

b) 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”; 

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

wykreślenia z niej”; 

10)  w art. 3 dodaje się ust. 10a w brzmieniu: 

„10a. Jeżeli decyzja w sprawie wpisu na listę zostanie zaskarżona do sądu 
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administracyjnego, rozpoznanie skargi następuje w terminie 3 dni od dnia jej 

wniesienia. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje skargę kasacyjną w terminie 3 

dni od dnia jej wniesienia.”; 

11)  art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. 1. Do postępowań w sprawach wpisu na listę oraz wykreślenia z niej, 

w zakresie nieuregulowanym w ustawie, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 7, 

art. 7b, art. 8, art. 12, art. 14, art. 16, art. 24 § 1 pkt 1–6 i § 2–4, art. 25, art. 26 § 1 i 2, 

art. 28–30, art. 32, art. 33, art. 35 § 1, art. 50, art. 54–56, art. 61 § 3, art. 63–65, art. 72, 

art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 97 § 1 pkt 4 i § 2, art. 104, art. 105 § 2, art. 107 § 1, 

art. 112, art. 113 § 1, art. 156–158 oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052). 

2. Zawiadomienie stron o decyzjach następuje przez ich udostępnienie 

w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 2 ust. 1. 

3. Związanie organu wydaną przez siebie decyzją, rozpoczęcie biegu terminu do 

wniesienia skargi, o której mowa w art. 3 ust. 6, oraz zaistnienie natychmiastowej 

wykonalności decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 11, następuje z dniem następującym 

po dniu, w którym decyzja została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, 

o którym mowa w art. 2 ust. 1.”; 

12)  a) w art. 6 skreśla się ust. 4, 

b) w art. 7 skreśla się ust. 8, 

c) w art. 12 skreśla się ust. 5, 

d) w art. 13 skreśla się ust. 15, 

e) w art. 19 w pkt 7, skreśla się art. 143f; 

13)  w art. 6 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Do osób i podmiotów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 2a rozporządzenia 765/2006 lub art. 10 ust. 2 rozporządzenia 269/2014.”; 

14)  w art. 7: 

a) w ust. 3 wyraz „postępowaniu” zastępuje się wyrazami „postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia publicznego” oraz wyrazy „zamówienia oraz etapu prowadzonego 

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”; 

15)  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”; 

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

wyrazy „oraz konkursów”; 

17)  a) dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. Mając na względzie zagrożenie bezpieczeństwa narodowego zakazuje 

się:  

1) wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) przemieszczania: 

a) między dwoma państwami przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

które zaczyna się i kończy poza tym terytorium,  

b) z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż 

Rzeczpospolita Polska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– towarów objętych kodem CN: 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00 lub 2901 

10 00 Nomenklatury Scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 

2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz 

w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. 

zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382), zwanych dalej 

„gazem płynnym LPG”, pochodzących z terytorium Federacji Rosyjskiej albo 

Białorusi lub będących przedmiotem wywozu z terytorium Federacji Rosyjskiej albo 

Białorusi.”, 

b) w art. 9 w ust. 1 wyrazy „zakazu, o którym mowa w art. 8, w tym w zakresie 

weryfikowania pochodzenia towaru, o którym mowa w tym przepisie” zastępuje się 

wyrazami „zakazów, o których mowa w art. 8 i art. 8a, w tym w zakresie 
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weryfikowania pochodzenia towarów, o których mowa w tych przepisach”, 

c) w art. 10 wyrazy „Weryfikacja pochodzenia towaru, o którym mowa w art. 8” 

zastępuje się wyrazami „Weryfikacja pochodzenia towarów, o których mowa 

w art. 8 i art. 8a”, 

d) w art. 11: 

– w ust. 1 po wyrazach „art. 8” dodaje się wyrazy „lub art. 8a”, 

– w ust. 3 po wyrazach „art. 8” dodaje się wyrazy „i art. 8a”, 

e) w art. 12 w ust. 1 i 3 po wyrazach „art. 8” dodaje się wyrazy „lub art. 8a”, 

f) dodaje się art. 13a w brzmieniu: 

„Art. 13a. 1. Przedsiębiorca, który wprowadził lub przemieścił na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej gaz płynny LPG, bez względu na kraj pochodzenia tego 

gazu płynnego LPG, jest obowiązany posiadać i udostępniać na żądanie 

wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej i naczelnika urzędu celno-

skarbowego dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia gazu płynnego LPG, datę 

wprowadzenia lub przemieszczenia gazu płynnego LPG na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gazu płynnego LPG, którego krajem 

pochodzenia jest Ukraina, także region wytworzenia gazu płynnego LPG. Dokumenty 

przechowuje się przez okres 5 lat od daty wprowadzenia gazu płynnego LPG na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Kontrolę wykonywania obowiązków określonych w niniejszym artykule 

prowadzą naczelnicy urzędów celno-skarbowych.  

3. Do prowadzania kontroli oraz do postępowania pokontrolnego stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.).  

4. Przedsiębiorca, który nie wypełnia obowiązku określonego w ust. 1, podlega 

karze pieniężnej.  

5. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 4, nakłada naczelnik urzędu celno-

skarbowego, w drodze decyzji, w wysokości do 10 000 000 zł. 

6. Przy nakładaniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 4, uwzględnia się 

rodzaj i zakres naruszenia, wielkość obrotów oraz dotychczasową działalność 

przedsiębiorcy, który nie wypełnił obowiązku określonego w ust. 1.  

7. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 4, stanowią dochód 
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budżetu państwa.”, 

g) w art. 15 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) art. 8 lub art. 8a – w przypadku węgla lub gazu płynnego LPG pochodzącego 

z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi lub będącego przedmiotem 

wywozu z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi”, 

h) w art. 23 użyty czterokrotnie wyraz „węgiel” zastępuje się wyrazami „węgiel lub 

gaz płynny LPG” oraz wyrazy „art. 8” zastępuje się wyrazami „art. 8 i art. 8a”; 

18)  w art. 13 w ust. 1 w zdaniu pierwszym oraz w art. 23 wyrazy „właściwych organów” 

zastępuje się wyrazami „wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej i naczelnika 

urzędu celno-skarbowego”; 

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

„składającego oświadczenie”; 

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

21)  art. 14 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 14. Krąg uprawnionych podmiotów, wysokość oraz tryb ustalania 

rekompensat szkód rzeczywistych poniesionych w związku z agresją Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. lub zakończeniem 

współpracy z osobami lub podmiotami wpisanymi na listę, wobec których zostały 

zastosowane środki, o których mowa w art. 1, określi odrębna ustawa.”; 

22)  dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

„Art. 15a. Prezes Rady Ministrów raz na 12 miesięcy przedstawia Sejmowi 

i Senatowi sprawozdanie z wykonania ustawy. Sprawozdanie czyni się przedmiotem 

debaty Sejmu i Senatu.”; 

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

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

24)  w art. 18 w pkt 3, ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, o którym mowa w art. 435 ust. 1 pkt 7, Szef Urzędu 

z urzędu umieszcza dane cudzoziemca w wykazie lub usuwa te dane 

w przypadku wykreślenia cudzoziemca z 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.”; 

25)  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”; 

26)  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”, 

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”; 

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

28)  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”.”; 

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

„przed dniem wejścia w życie”; 

30)  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.”. 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 Tomasz GRODZKI 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2022 r. Senat rozpatrzył ustawę o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego i uchwalił do niej 30 poprawek. 

Dokonując analizy ustawy pod kątem zgodności z Konstytucją, w szczególności 

w zakresie wywodzonych z niej zasad demokratycznego państwa prawnego, określoności 

przepisów prawa, zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, legalizmu oraz 

równości wobec prawa, Senat uznał za konieczne przyjęcie: 

1) poprawki nr 7 – skreślającej przepis stwarzający nadmierny luz decyzyjny dla organu 

wydającego decyzję w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których są 

stosowane środki określone w art. 1 ustawy w zakresie określenia środków finansowych, 

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

lub 2 ustawy; 

2) poprawki nr 8 – określającej zamknięty katalog elementów decyzji w sprawie 

wykreślenia z listy osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki określone 

w art. 1 ustawy; 

3) poprawki nr 18 – określającej konkretne organy, którym przedsiębiorca jest obowiązany 

przekazać określone dokumenty. 

Przyjmując poprawkę nr 1 Senat uznał, że organem właściwym w sprawach związanych 

z wpisaniem podmiotu na listę powinien być Prezes Rady Ministrów, a nie minister właściwy 

do spraw wewnętrznych. Zmiana taka wynika z wagi wpisu na listę, a co za tym idzie 

konieczności zapewnienia, aby organ dokonujący wpisu dysponował odpowiednim zakresem 

niezależności. 

Przyjmując poprawką nr 2 Senat umożliwił łączenie środków krajowych, np. zakazu 

wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zakresem dolegliwości przewidzianych 

w przepisach rozporządzeń UE. Modyfikacja taka zapewni systemowi sankcji odpowiednią 

elastyczność i skuteczność. 

Uchwalając poprawkę nr 4 Senat skorygował błąd w zakresie, w jakim proponowany 

przepis odnosił się do posiadania – nie zaś do dysponowania środkami finansowymi, 

funduszami oraz zasobami gospodarczymi. 
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Uchwalając poprawkę nr 9 Senat zlikwidował lukę w zakresie zaskarżenia decyzji 

w sprawie wykreślenia z listy osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki 

określone w art. 1 ustawy. 

Przyjmując poprawkę nr 10 Senat wprowadził wymóg rozpatrzenia skargi 

administracyjnej oraz skargi kasacyjnej, dotyczącej decyzji w sprawie wpisu na listę osób 

i podmiotów, wobec których są stosowane środki określone w art. 1 ustawy, w terminie 3 dni. 

Senatorowie uznali, że środki zaskarżenia w takich sprawach powinny być rozpatrywane bez 

zbędnej zwłoki. 

Poprawką nr 11 Senat zapewnił transparentność proponowanych przepisów w zakresie 

doręczania i natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie wpisu na listę osób 

i podmiotów, wobec których są stosowane środki określone w art. 1 ustawy. 

Przyjmując poprawkę nr 12 Senatorowie uznali, że konieczne jest zachowanie spójności 

proponowanych przepisów z systemowymi przepisami Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

Poprawką nr 13 Senat wyłączył odpowiedzialność podmiotów objętych zakresem 

regulacji proponowanego przepisu, które nie wiedziały i nie miały uzasadnionego powodu, by 

przypuszczać, że ich działania mogą naruszać środki określone w ustawie. 

Uchwalając poprawkę nr 14 Senatorowie uznali za konieczne zapewnienie jednolitości 

w sposobie odwoływania się w proponowanych przepisach do postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Poprawką nr 15 Senat zapewnił ustawie spójność w zakresie sposobu odwoływania się 

do formy nakładania kary pieniężnej i sposobu zapisywania wysokości tej kary. 

Przyjmując poprawkę nr 16 Senat uznał za zasadne rozszerzenie zakresu regulacji 

ustawy o konkursy, o których mowa w ustawie – Prawo zamówień publicznych, analogicznie 

do rozwiązania przyjętego w stosunku do zamówień publicznych. 

Poprawką nr 17 Senat rozszerzył zakres regulacji ustawy o zakaz wprowadzania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczania przez to terytorium gazu płynnego 

LPG pochodzącego z terytorium Federacji Rosyjskiej lub Białorusi lub będącego 

przedmiotem wywozu z terytorium tych państw, analogicznie do rozwiązania dotyczącego 

węgla. 
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Poprawką nr 19 Senat ujednolicił sposób odwoływania się w proponowanych przepisach 

do przedsiębiorcy. 

Poprawką nr 21 Senat zmodyfikował przepis określający podmioty uprawnione na 

podstawie odrębnej ustawy do uzyskania rekompensaty za szkody rzeczywiste powstałe 

w związku z agresją na Ukrainę lub zakończeniem współpracy z podmiotami wpisanymi na 

listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki określone w art. 1 ustawy. 

Poprawką nr 22 Senat nałożył na Prezesa Rady Ministrów obowiązek przedstawiania 

Sejmowi i Senatowi, raz na 12 miesięcy, sprawozdania z wykonania ustawy. 

Poprawką nr 23 Senat rozstrzygnął, że do wykazu cudzoziemców, których pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, będzie wpisywany każdy 

cudzoziemiec znajdujący się na liście osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki 

określone w art. 1 ustawy. 

Poprawką nr 24 Senat zapewnił jednolitość w sposobie odwoływania się do listy osób 

i podmiotów, wobec których są stosowane środki określone w art. 1 ustawy. 

Poprawką nr 25 Senat zapewnił jednolitość w sposobie odwoływania się do decyzji 

administracyjnych. 

Poprawką nr 26 Senat zapewnił jednolitość w sposobie odwoływania się do podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 

Przyjmując poprawkę nr 27 Senat skorygował błędne odesłanie. 

Poprawką nr 28 Senat rozszerzył zakres regulacji ustawy o przepis upoważnienia 

ustawowego, uwzględniając w nim sprawy wprowadzane do porządku prawnego 

rozpatrywaną ustawą. 

Przyjmując poprawkę nr 30 Senat uznał za konieczne zachowanie w mocy 

rozporządzenia wydanego na podstawie zmienianego upoważnienia ustawowego w art. 3 

ust. 11 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów 

oraz obrotu paliwami opałowymi. 

Poprawki nr 3, 5, 6 i 20 mają charakter doprecyzowujący. 

Poprawka nr 29 ma charakter redakcyjny. 

 


