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Nowe podstawy wykluczenia
w związku z wojną

w Ukrainie – nowe przepisy

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie pzp

wyklucza się:

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo

wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3

ustawy;
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Nowe podstawy wykluczenia 
w związku z wojną 

w Ukrainie – nowe przepisy (2)

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub

konkursu prowadzonego na podstawie pzp wyklucza się:

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu (DzU z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego

2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
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Nowe podstawy wykluczenia 
w związku z wojną 

w Ukrainie – nowe przepisy (3)

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie pzp wyklucza się:

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości (DzU z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014

albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego

2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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Dwutorowy charakter sankcji

Postępowania powyżej progów 

• Rozporządzenie Rady (UE) 
2022/576 z dn. 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany Rozporządzenia 
(UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających
w związku z działaniami Rosji, 
destabilizującymi sytuację
na Ukrainie

• Dotyczy zamówień podlegających 
dyrektywom unijnym, a więc 
postępowań o kwotach równych 
lub przekraczających progi unijnie

Postępowania krajowe 

• ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego

• Dotyczy postępowań krajowych,
ale także zamówień o wartości
zamówienia poniżej 130 tys. zł
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Skutki wykluczenia wykonawcy w związku
z sankcjami przeciwko Rosji 

 odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w konkursie;

 odrzucenie oferty;

 brak zaproszenia do złożenia oferty wstępnej, oferty do negocjacji, oferty
dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej;

 brak zaproszenia do negocjacji lub dialogu;

 brak zaproszenia do złożenia pracy konkursowej lub brak oceny złożonej
pracy konkursowej.
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Oficjalne wykazy i listy

 wykaz określony w rozporządzeniu 765/2006;

 wykaz określony w rozporządzeniu 269/2014;

 lista krajowa prowadzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji obejmująca podmioty, wobec których wydano decyzję

o zastosowaniu wobec nich sankcji w postaci wykluczenia

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
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Weryfikacja danych – KRS, CEIDG, CRBR

W celu prześledzenia powiązań i struktury podmiotu należy skorzystać
z ogólnodostępnych baz danych, takich jak:

 Krajowy Rejestr Sądowy,

 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,

 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (w tym rejestrze można
zweryfikować czy dany podmiot należy w ponad 50% do obywateli
rosyjskich lub czy działa w imieniu i pod kierunkiem obywatela
rosyjskiego).
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Zmiana 
art. 125 pzp? 

UZP przygotował
szablony oświadczeń

do wykorzystania przez zamawiających
i weszły do obiegu w przetargach   
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UZP – wzory
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Podmiotowe środki dowodowe 
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Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków
(art. 274 ust. 4 pzp).

W ramach 
podmiotowego środka 
dowodowego można 

przesłać link 



Od kiedy mają zastosowanie
nowe przesłanki? 
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 Przepisy krajowe związane z sankcjami mają zastosowanie do postepowań ogłoszonych
po wejściu w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego – czyli od 16 kwietnia 2022 r.

ALE
Zamawiający mają także obowiązek zastosować nowe podstawy wykluczenia
do postępowań i konkursów wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy.

Przepisy rozporządzenia 2022/576 weszły w życie w dniu 9 kwietnia 2022 r.
(dzień po publikacji).

ALE
Do umów w sprawie zamówienia publicznego i umów koncesji zawartych przed dniem
9 kwietnia 2022 r. zakaz udziału rosyjskich wykonawców w rozumieniu przepisów UE zacznie
obowiązywać od 10 października 2022 r. (6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia)



A co z przetargami, w których otwarcie ofert nastąpiło 
przez wejściem w życie przepisów sankcyjnych? 

Zamawiający ma obowiązek zweryfikować wykonawców także w takich sytuacjach.

„(...) zgodnie z art. 22 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
przepisy art. 7 oraz środek, o którym mowa w art. 1 pkt 3, stosuje się również do
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych
i niezakończonych do dnia wejścia w życie przepisów ww. ustawy. Powyższe oznacza,
że zamawiający w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, które zostały
wszczęte i nie są zakończone przed wejściem w życie ww. ustawy ma obowiązek
zbadać, czy wobec wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa
w treści art. 7 ust. 1 ww. ustawy”.

(https://www.uzp.gov.pl/ukraina/pytania-i-odpowiedzi)
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Oświadczenia i klauzule w umowach
– nowa praktyka pzp

Nie tylko oświadczenie
składane  z ofertą, ale coraz 

częściej postanowienia 
w umowie. 

14



Oświadczenia i klauzule w umowach
– nowa praktyka w pzp (2)

Dodatkowe klauzule odstąpienia 
od umowy w związku 

z naruszeniem przepisów 
sankcyjnych 
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Oświadczenia i klauzule w umowach
– nowa praktyka w pzp (3)
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Niejasne oświadczenia i klauzule w umowach
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Wykonawca oświadcza, że:
a) nie podlega wykluczeniu z uzyskiwania zamówień publicznych z powodu wspierania
agresji na Ukrainę bądź zagrożenia dla demokracji lub praworządności w Federacji
Rosyjskiej albo na Białorusi;

b) wykluczeniu takiemu nie podlegają również osoby, które są (lub były w dniu 24 lutego
2022 r.) jednostką dominującą lub beneficjentem rzeczywistym w stosunku
do wykonawcy.

Co zatem 
oświadczam? 



Kogo należy zweryfikować? 
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wykonawca podwykonawca 

podmioty 
użyczające 

zasoby

dalszy 
podwykonawca 

Wykonawca musi nie tylko
zweryfikować swoje oświadczenia, ale
także swoich podwykonawców czy
podmioty użyczające zasoby.

Nie zawsze jest to jednak łatwe,
choćby z uwagi na strukturę spółki
kontrahenta i niepełne dane
w rejestrach zagranicznych.



Kiedy badać i sprawdzać? 

Listy sankcyjne są aktualizowane i uzupełniane, 
dlatego należy na bieżąco monitorować zawarte w nich wpisy. 

19



Konsekwencje finansowe i nie tylko 
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Za nieprzestrzeganie sankcji Szef Krajowej Administracji Skarbowej

może nałożyć karę w wysokości do 20 000 000 zł.

Naruszenie zakazów wynikających z sankcji oraz działanie w celu

omijania zakazów stanowi przestępstwo zagrożone karą

pozbawienia wolności od lat 3.



Powiązania z Rosją – konsekwencje
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Konsekwencje dla biznesu 
– nie tylko na rynku zamówieniowym 
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Nie tylko 
przedsiębiorcy 

tracą. 



Na co jeszcze zwrócić uwagę?
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W związku z przepisami 
sankcyjnymi, w stosunku do 
podmiotów i osób wpisanych
na listy sankcyjne, URE
„zamroził” m.in.:
• wydawanie koncesji i wpisów, 
• postępowania o wydanie 

koncesji,
• wydawanie świadectw 

pochodzenia dla wytwórców.  



Problemy praktyczne i odpowiedzi KAS

Czy objęcie danego podmiotu sankcjami skutkuje koniecznością odcięcia
takiego podmiotu od usług podstawowych, takich jak dostawa prądu, gazu,
wody, internetu, świadczenie usług telefonicznych, rachunku bankowego, itp.?

Nie. Wyżej wymienione usługi świadczone na rzecz osoby lub podmiotu objętego
sankcjami, w dalszym ciągu mogą być świadczone.

Należy zwrócić uwagę, że opłacenie przez osobę lub podmiot objęty sankcjami
ww. usług wymaga uzyskania decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
która zwalnia zamrożone środki finansowe na zapłatę za te usługi.
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Problemy praktyczne i odpowiedzi KAS

A co z rozliczeniami między kontrahentami?

Nie wymaga wcześniejszego wydania zgody w formie decyzji Szefa KAS, jak
również nie narusza sankcji dokonanie płatności z tytułu umów, porozumień,
zobowiązań powstałych przed dniem umieszczenia danej osoby lub podmiotu
na liście sankcyjnej, pod warunkiem, że zapłata zostanie dokonana na
„zamrożony” rachunek bankowy. Niedopuszczalne jest natomiast regulowanie
zobowiązań w formie gotówkowej czy poprzez potrącenia wzajemnych
wierzytelności.
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Problemy praktyczne
i odpowiedzi KAS (2)

Prowadzę działalność gospodarczą z wykorzystaniem udostępnionej mi stacji LNG
należącej do podmiotu objętego sankcjami (przed wpisem na listę sankcyjną).

Czy po wpisaniu podmiotu udostępniającego na listę podmiotów objętych sankcjami,
mam się powstrzymać od korzystania ze stacji LNG z uwagi na „zamrożenie” tego
zasobu gospodarczego?

Nie. Stacja LNG może być dalej wykorzystywana w ramach prowadzenia działalności,
ponieważ została udostępniona przed wpisaniem podmiotu na listę sankcyjną.

W związku z powyższym dalsze jej wykorzystanie w prowadzonej działalności
gospodarczej z uwagi na fakt, że znajduje się w Państwa posiadaniu, nie jest zabronione.
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A dostawy od podmiotów 
objętych sankcjami? 



Kto może kontrolować?

 Naczelnicy urzędów celno-skarbowych w ramach kontroli
celno-skarbowych weryfikują przestrzeganie sankcji na terytorium kraju.

Inne organy uprawnione do kontroli to: 

 Generalny Inspektor Informacji Finansowej – w odniesieniu do instytucji 
obowiązanych, o których mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 Komisja Nadzoru Finansowego – w odniesieniu do podmiotów 
nadzorowanych przez KNF. 
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Kolejny pakiet sankcji – zachowaj czujność! 

Nowy pakiet sankcji dotyczy m.in.:

 obrotu złotem z Rosji,

 produktów wysokich technologii,

 wpisu kolejnych podmiotów i osób na listy
sankcyjne, m.in.:

• Wiktor Fedorowycz Janukowycz

• i jego syn Ołeksandr Wiktorowycz
Janukowycz.
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Trzeba być czujnym 
i śledzić listy sankcyjne 

na bieżąco  
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Dziękuję za uwagę

Piotr Trębicki 
radca prawny

www.cztr.pl
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