U C H WA Ł A
S E N AT 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 9 czerwca 2022 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r.
ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu
następujące poprawki:

1)

w art. 1 dodaje się pkt 23a w brzmieniu:
„23a) po art. 72 dodaje się art. 72a w brzmieniu:
„Art. 72a. Jeżeli okoliczność, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.)
dotyczy obywatelki Ukrainy, obowiązek, o którym mowa w art. 4a ust. 5 tej
ustawy, prokurator wykonuje w terminie 7 dni od dnia złożenia zawiadomienia
o popełnieniu przestępstwa.”;”;

2)

w art. 1 skreśla się pkt 24;

3)

w art. 10 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dokonanie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy powiadomienia,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
dotychczasowym, w terminie późniejszym niż wynikający z tego przepisu, uznaje się
za dopełnienie obowiązku powiadomienia w terminie.”.
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r.
ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, wprowadził do jej tekstu
3 poprawki.
Senat poparł poprawkę, która nakłada na prokuratora obowiązek stwierdzenia
okoliczności uzasadniającej podejrzenie, iż ciąża pochodzi z czynu zabronionego, w terminie
7 dni od dnia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Obowiązek prokuratora, który
wynika z ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, stwierdzenia, iż zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, obwarowany został cenzurą
czasową, jeżeli okoliczność ta dotyczy obywatelki Ukrainy. Wydanie zaświadczenia, na
podstawie którego kobieta w ciąży będącej wynikiem zgwałcenia może podjąć decyzję
o ewentualnym jej przerwaniu powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia
o popełnieniu przestępstwa (poprawka nr 1).
Poprawka nr 2 usuwa przepisy, które umożliwiają przesuwanie środków Funduszu
Zapasów Interwencyjnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem tych
środków na wykonywanie zadań Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Za
poparciem tej poprawki przemówiły dwa argumenty. Po pierwsze: nie można poprzeć
pomysłu, aby interwencyjny zakup węgla (gdyż temu na służyć przesunięcie środków ze
wskazanych państwowych funduszy celowych) był finansowany ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych (gdyż to
wpływy od tych podmiotów głównie zasilają budżet Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
a więc aby środki pieniężne pochodzące z działań służących ochronie środowiska były
przeznaczane na jego zanieczyszczanie. Po drugie: kwestia tworzenia rezerw strategicznych
przez RARS w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa nie odpowiada
zakresowi podmiotowemu i przedmiotowemu nowelizowanej ustawy o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stąd też zmiany
dodane jako art. 113a i 113b powinny być ujęte w odrębnym projekcie ustawy i być
przedmiotem debaty politycznej poświęconej temu zagadnieniu.
Poprawka nr 3 ma na celu przesądzenie, iż ustawodawca sanuje nie tylko
niedopełnienie obowiązku powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy, ale

–2–
także dokonanie powiadomienia po terminie wyznaczonym przez przepisy ustawy o pomocy
obywatelom Ukrainy. W art. 10 ust. 1 nowelizacji ustawodawca zaproponował, aby podmiot
powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który w okresie od dnia 24 lutego
2022 r. do 14. dnia przed dniem wejścia w życie ustawy, nie dopełnił obowiązku
powiadomienia powiatowego urzędu pracy o powierzeniu wykonywania tej pracy za
pośrednictwem

systemu

teleinformatycznego

–

praca.gov.pl,

mógł

dokonać

tego

powiadomienia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Zdaniem Senatu, skoro
ustawodawca stwarza przychylne rozwiązania prawne dla pracodawców, którzy nie
wywiązali się z obowiązków ustawowych, tym bardziej powinien objąć korzystną regulacją te
podmioty aktywizujące zawodowo obywateli Ukrainy, które dopełniły obowiązku
powiadomienia, jednak z przekroczeniem ustawowego 14-dniowego terminu.

