
Projekt  

Ustawa 

z dnia ……..…. 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie środków ograniczających  

w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 

suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających  

oraz o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego 

 

 

 Art. 1. 1. Znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środki 

finansowe i zasoby gospodarcze, o którym mowa w art. 2 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, pozostające w posiadaniu, w faktycznym 

władaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub powiązanych z nimi osób fizycznych lub 

prawnych, podmiotów lub organów, wymienionych w załączniku I do tego 

rozporządzenia, podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.  

 2. Przepadek, o którym mowa w ust. 1 następuje w sposób i na zasadach 

wskazanych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

 Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.) w części pierwszej w księdze drugiej w tytule 

II po dziale III dodaje się dział IIIa w brzmieniu: 

 

„Dział IIIa  

Sprawy z zakresu środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 

integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 

https://sip.lex.pl/#/document/16786199?cm=DOCUMENT


 

Art. 62614. § 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się w sprawach o przepadek 

środków finansowych lub zasobów gospodarczych pozostających w posiadaniu, w 

faktycznym władaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub powiązanych z nimi osób 

fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, wymienionych w załączniku I do 

rozporządzenia, w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań 

podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 

zagrażających. 

 § 2. W sprawach, o których mowa w § 1 właściwy jest sąd miejsca zajęcia lub 

zatrzymania rzeczy.  

§ 3. Sprawy, o których mowa w § 1, są rozpoznawane na posiedzeniu 

niejawnym.  

Art. 62615. Postępowanie wszczyna się na wniosek prokuratora.”. 

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie przepisów umożliwiających dokonanie 

przepadku środków finansowych i zasobów gospodarczych będących własnością, 

pozostających w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą osób fizycznych 

lub prawnych, podmiotów lub organów lub powiązanych z nimi osób fizycznych lub 

prawnych, na które zostały nałożone przepisami prawa międzynarodowego środki 

ograniczające w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 

suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.  

Proponowane zmiany prawa stanowią reakcję na obecną sytuację geopolityczną 

spowodowaną rosyjską inwazją zbrojną w Ukrainie, a także obowiązywaniem 

przepisów 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. L. z 

2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.).  

Dzięki zaprojektowanym zmianom zostanie uproszczona ścieżka przepadku szeroko 

pojętego majątku podmiotów wskazanych m.in. w załączniku I do w/w rozporządzenia 

Rady UE.  

Zgodnie z nimi na wniosek prokuratora zostanie wszczęte postępowanie o przepadek. 

Tak określona procedura urzeczywistnia wyrażoną w art. 7 ustawy Kodeks 

postępowania cywilnego zasadę, zgodnie z którą Prokurator może żądać wszczęcia 

postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już 

postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw 

obywateli lub interesu społecznego.  

Zaproponowane zmiany przepisów mają na celu powstrzymać prowadzenie działań 

podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 

zagrażających. Przepadek zastosowany wobec podmiotów podejmujących działania, o 

których mowa powyżej pozwoli na skuteczne powstrzymanie pomnażania majtku lub 

finansowania nielegalnych działań godzących w niezależność oraz suwerenność 

Ukrainy.  



Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na budżet państwa. 

Wejście w życie projektu ustawy nie będzie miało wpływu  na sytuację 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców oraz nie będzie miało 

wpływu na budżet państwa. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

 


