
  

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 13 do 19 stycznia 2022 roku 

Raport na dzień 19 stycznia 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 17. projektów  rozporządzeń 
Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 5. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów 
członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one 
omówione w tekście poniżej. 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń 

składanych przez odbiorców paliw gazowych w celu skorzystania ze szczególnych 
rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (numer z wykazu: 807). 

 

Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 
odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. …) wprowadza 
szczególne rozwiązania osłonowe, które umożliwiają podjęcie działań minimalizujących 
negatywne skutki społeczno-gospodarcze związane z nagłym, gwałtownym wzrostem cen 
gazu ziemnego na rynku. Celem tych działań jest wzmocnienie ochrony odbiorców gazu 
ziemnego szczególnie narażonych na skutki wzrostu cen, w tym odbiorców w gospodarstwach 
domowych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej. Intencją 
ustawodawcy było wprowadzenie możliwości prowadzenia rozliczeń na podstawie taryf 
zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do sytuacji, w 
których zużycie gazu związane jest z zaspakajaniem potrzeb mieszkaniowych oraz realizacją 
zadań z zakresu użyteczności publicznej. Z rozwiązań wskazanych w ustawie będą mogły 
skorzystać podmioty określone w art. 62b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. ….) zwanej dalej „UPE”. 

W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest wprowadzenie 
rozporządzenia, które określi jednolity wzór oświadczeń, o których mowa w art. 62ba i art. 
62bb UPE, tj. oświadczeń składanych przez podmioty użyteczności publicznej oraz inne 
podmioty zarządzające podmiotami wielolokalowymi w celu uzyskania ochrony taryfowej. 
Oświadczenia powinny być składane przed zawarciem ze sprzedawcą paliw gazowych umowy 
sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej, o których mowa odpowiednio w art. 5 
ust. 1 i 3 UPE, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
Przygotowanie jednakowego wzoru oświadczeń przyczyni się do ujednolicenia formy 
składanych oświadczeń, a także do przyspieszenia uzyskania ochrony taryfowej przez 
odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych oraz podmiotów realizujących 
zadania z zakresu użyteczności publicznej. Tym samym, działanie to przyspieszy proces 
minimalizowania skutków wysokich cen gazu ziemnego na rynku, zwiększając ochronę 
odbiorców gazu ziemnego dotkniętych drastycznymi cenami błękitnego surowca. 



 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wzorow-
oswiadczen-skladanych-przez-odbiorcow-paliw-gazowych-w-celu-skorzystania-ze-
szczegolnych-rozwiazan-w-zwiazku-z-sytuacja-na-rynku-gazu/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności 
energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (numer z wykazu: 632). 

 

Ze względu na konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r., zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie 
efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 210), w ustawie z 20 maja 
2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868), zwanej dalej „ustawą”, 
rozszerzono grupę podmiotów wykonujących obowiązek uzyskania oszczędności energii, o 
którym mowa w art. 10 ust 2 ustawy o podmioty paliwowe, tj. rozumiane jako każdy podmiot, 
w tym mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
dokonujący, samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, wytwarzania, importu lub 
nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych. Powyższe implikuje również konieczność 
nowelizacji rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz 
metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1912), zwanego dalej 
„rozporządzeniem”. Obowiązujący system świadectw efektywności energetycznej okazał się 
niewystarczający w zakresie wypełnienia wyznaczonego celu, stąd pojawiła się konieczność 
objęcia systemem większej liczby podmiotów. Celem, który powinien zostać osiągnięty w 
sektorze paliw ciekłych jest realizowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności 
energetycznej, dzięki którym możliwe będzie osiągniecie wymaganego dyrektywą 
2018/2002/UE poziomu oszczędności energii. 

Projekt rozporządzenia określa: sposoby realizacji przez podmioty paliwowe obowiązku 
efektywnościowego wprowadzonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o 
efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw; uaktualniony sposób określenia 
ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej; współczynniki nakładu nieodnawialnej energii 
pierwotnej dla wodoru oraz gazu ziemnego, dostarczanego do odbiorcy końcowego z sieci 
gazowej. Podmioty paliwowe będą realizowały swój obowiązek w zakresie efektywności 
energetycznej między innymi przez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności 
energetycznej. Dla tych przedsięwzięć w sektorze transportu przedstawiono w projekcie 
rozporządzenia metody obliczania oszczędności energii finalnej wynikające z realizacji tych 
przedsięwzięć. Dla większości przedsięwzięć opisano metodę bilansową a dla wybranych do 
obliczania oszczędności energii finalnej zaproponowano metody uproszczone. Projektowane 
rozwiązania pozwolą na pełne uczestnictwo wszystkich podmiotów zobowiązanych w systemie 
świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów). Dla przedsięwzięć, dla których 
zaproponowano metody uproszczone obliczania oszczędności energii finalnej projektowane 
rozwiązania przyczynią się do skrócenia czasu potrzebnego na weryfikację takich audytów 
efektywności energetycznej, co oznacza usprawnienie procesu wydawania świadectw 
efektywności energetycznej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-sposobu-sporzadzania-audytu-
efektywnosci-energetycznej-oraz-metod-obliczania-oszczednosci-energii/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (numer z wykazu: MZ 1275). 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wzorow-oswiadczen-skladanych-przez-odbiorcow-paliw-gazowych-w-celu-skorzystania-ze-szczegolnych-rozwiazan-w-zwiazku-z-sytuacja-na-rynku-gazu/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wzorow-oswiadczen-skladanych-przez-odbiorcow-paliw-gazowych-w-celu-skorzystania-ze-szczegolnych-rozwiazan-w-zwiazku-z-sytuacja-na-rynku-gazu/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wzorow-oswiadczen-skladanych-przez-odbiorcow-paliw-gazowych-w-celu-skorzystania-ze-szczegolnych-rozwiazan-w-zwiazku-z-sytuacja-na-rynku-gazu/
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Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 
r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.) jest związana z 
wdrażaniem reformy opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży i wynika z wprowadzenia 
zmian w zakresie warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzależnień objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 
grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 2400). 

Projekt rozporządzenia obejmuje zmiany kryteriów wyboru ofert zawartych w załączniku nr 4 
do rozporządzenia. Zaproponowane modyfikacje dotyczą przede wszystkim przemodelowania 
kryteriów wyboru ofert w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom i 
młodzieży na I, II oraz III poziomie referencyjnym. W konsekwencji doprecyzowania 
dotychczasowego brzmienia przepisów rozporządzenia koszykowego, na I oraz II poziomie 
referencyjnym utworzono dodatkowe przedmioty postępowania uwzględniające nowe zakresy 
świadczeń gwarantowanych. Dotychczas obowiązujące warunki oceniane we wskazanych 
poziomach wymagały wprowadzenia zmian w szczególności w kategorii „personel”, „pozostałe 
warunki” oraz „organizacja udzielania świadczeń”. Na każdym poziomie referencyjnym dodano 
w ramach monitorowania procesu udzielania świadczeń warunek: „Superwizja zespołu”. 
Dodatkowo projekt rozporządzenia wprowadza aktualizację listy metod o udowodnionej 
naukowo skuteczności w oparciu o rekomendację ekspertów, poszerza i dostosowuje w 
kryteriach postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
dzieciom i młodzieży zawartych w częściach: 2, 5, 8, 11, 16, 33 i 41 katalog premiowanego 
personelu odpowiednio o: specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, osobę 
posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub 
zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej 
dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu 
specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1297), osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży”. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-wyboru-ofert-w-postepowaniu-w-
sprawie-zawarcia-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej-2/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i 

terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (numer z wykazu: 443). 
 

Zgodnie z art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Minister Finansów określa w drodze rozporządzenia 
szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, 
w tym planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych, projektów planów 
dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, projektów planów finansowych 
jednostek sektora finansów publicznych. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie wyżej 
wymienionego upoważnienia ustawowego oraz wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z 
dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1535 i 1901). 

W projekcie rozporządzenia w wyniku zmiany przepisów art. 11a, art. 29 oraz art. 163 oraz 
ustawy o finansach publicznych wprowadzono m.in.: 

1) nowe formularze planistyczne ZDW-O oraz ZDW-Z (zestawienie dochodów i wydatków 
rachunków, o których mowa w art. 11a ust. 5 oraz 163 ust. 3a ustawy o finansach publicznych) 
wraz z określeniem terminu ich przekazywania; 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-wyboru-ofert-w-postepowaniu-w-sprawie-zawarcia-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-wyboru-ofert-w-postepowaniu-w-sprawie-zawarcia-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-wyboru-ofert-w-postepowaniu-w-sprawie-zawarcia-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej-2/


2) zmodyfikowano formularz PFC w związku potrzebą pozyskania informacji w zakresie 
dochodów i wydatków państwowych funduszy celowych. 

Ponadto, w rozporządzeniu m.in.: 

3) dokonano zmian w formularzach PFC oraz PF-OSPR mających na celu ich dostosowanie 
do zgłaszanych potrzeb dotyczących zakresu przekazywanych danych i szczegółowości 
niektórych pozycji planów; 

4) w formularzach PFC, PF-OSPR i PF-ZUS wprowadzono pozycję „Wpłaty na pracownicze 
plany kapitałowe”; 

5) wprowadzono zmiany o charakterze dostosowawczym oraz redakcyjnym, m.in. brzmienia § 
13 ust. 7 poprzez uwzględnienie zmian w przepisach dotyczących zasad wypłacania tzw. 
świadczeń „Dobry start” i „500+”; 

6) zmieniono termin przedłożenia przez dysponentów formularza BW-IA na dzień 15 kwietnia, 
który znajdzie zastosowanie od planowania na 2024 rok; 

7) dokonano zmian w treści rozporządzenia (§ 9 ust. 5 pkt 2 i 3, § 10 ust. 3 pkt 2 i 3, § 12 ust. 
2 pkt 1-3, § 14 ust. 8 i 9, § 18) oraz w formularzach RZ-12, PZ-UE, PE, F-REF, F-NSS (BP), 
F-NSS (BE), LZ_LW (UE), PF-UE (BP), i PF-UE (BE), a także uaktualniono opisy do tych 
formularzy ujęte w załączniku nr 42. Wynikają one z konieczności dostosowania przepisów 
rozporządzenia oraz formularzy do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz 
uwzględniają techniczne zmiany, ułatwiające wypełnianie i przesyłanie formularzy. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-
szczegolowego-sposobu-trybu-i-terminow-opracowania-materialow-do-projektu-ustawy-
budzetowej/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku 

dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem 
hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (numer z wykazu: 500). 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych może, 
w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym 
interesem podatników, zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj 
podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy 
zaniechanie. 

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia zwolni kredytobiorców będących osobami 
fizycznymi z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot 
wierzytelności umorzonych przez kredytodawcę z tytułu zaciągniętego przed dniem 15 
stycznia 2015 r. kredytu na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, jeśli kredyt dotyczy jednej 
inwestycji mieszkaniowej i kredytobiorcy nie skorzystali uprzednio z umorzenia wierzytelności 
z tytułu kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na inną inwestycję mieszkaniową. 
Zwolnienie obejmie również przychody z tytułu zapłaty kwoty kredytu zaciągniętego przed 
dniem 15 stycznia 2015 r. na cele mieszkaniowe i zabezpieczonego hipotecznie, poniżej jego 
wartości nominalnej w związku z zastosowaniem przez kredytodawcę ujemnych stóp 
referencyjnych. Konsekwencją wydania przedmiotowego rozporządzenia będzie brak 
obowiązku przekazywania przez kredytodawców kredytobiorcom oraz właściwym dla 
kredytobiorców urzędom skarbowym informacji PIT–11 o wysokości osiągniętego za ich 
pośrednictwem przychodu z innych źródeł. 

Projekt rozporządzenia oddziałuje na finanse jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ 
zaniechanie poboru podatku dochodowego spowoduje zmniejszenie ich dochodów. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-trybu-i-terminow-opracowania-materialow-do-projektu-ustawy-budzetowej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-trybu-i-terminow-opracowania-materialow-do-projektu-ustawy-budzetowej/
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-zaniechania-
poboru-podatku-dochodowego-od-niektorych-dochodow-przychodow-zwiazanych-z-
kredytem-hipotecznym-udzielonym-na-cele-mieszkaniowe/\ 
 
 

II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt sześć aktów prawnych, tzn. ustawy, 

rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, 

obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Z powyższych publikacji w 

zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą następujące akty prawne: 

 

 

1/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku 

legalizacyjnego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 19 stycznia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 129). 

 Wydanie rozporządzenia związane jest z art. 73 ust. 1a oraz art. 74 ust. 2d i 2e ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) 

dodanych ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym  

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), które wejdą w życie z dniem 31 stycznia 2022 

r. Przepisy te wprowadzają możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego 

pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należytym stanie  

i czytelne; w takim przypadku organ rejestrujący będzie wydawał właścicielowi pojazdu 

decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonywał legalizacji 

dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Możliwe jest również odstąpienie w takim przypadku 

od czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na warunkach określonych  

w dodanym art. 74 ust. 2d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r. 

 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 19 stycznia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 123). 

 Rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia  

2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu jest związane z koniecznością 

dostosowania przepisów tego rozporządzenia do zmian art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wprowadzonych ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o 

zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten 

rozszerza katalog pojazdów czasowo wycofywanych z ruchu o samochody osobowe, których 

konieczne jest dokonanie naprawy wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-zaniechania-poboru-podatku-dochodowego-od-niektorych-dochodow-przychodow-zwiazanych-z-kredytem-hipotecznym-udzielonym-na-cele-mieszkaniowe/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-zaniechania-poboru-podatku-dochodowego-od-niektorych-dochodow-przychodow-zwiazanych-z-kredytem-hipotecznym-udzielonym-na-cele-mieszkaniowe/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-zaniechania-poboru-podatku-dochodowego-od-niektorych-dochodow-przychodow-zwiazanych-z-kredytem-hipotecznym-udzielonym-na-cele-mieszkaniowe/
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nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1b i 6 ustawy – Prawo 

o ruchu drogowym, oraz w przypadku wystąpienia szkody istotnej. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r. 

 

3/ Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych 

ustaw 

 Ustawa została opublikowana 14 stycznia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022, poz. 

91). 

 Zasadniczym celem ustawy jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania 

cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem 

zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. Celem ustawy jest również poprawa innych 

obowiązujących rozwiązań w szeroko rozumianych sprawach cudzoziemców, w tym 

postępowań dotyczących przyjmowania pracowników przenoszonych wewnątrz 

przedsiębiorstwa. Proponuje się również skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków 

o wydanie wizy krajowej, czyli optymalizacja procedur oraz dążenie do skrócenia długości 

trwania postępowań. 

Najważniejsze wprowadzone ustawą zmiany dotyczą: 

- zastąpienia wymogów posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i 

regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków 

rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca - wymogiem otrzymywania przez 

cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne - niezależnie od wymiaru czasu pracy 

i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca;  

- poszerzenia katalogu okoliczności niewymagających zmiany lub wydania nowego zezwolenia na 

pobyt czasowy i pracę oraz wydania nowego zezwolenia na pracę;  

- wprowadzenia rozwiązań przyśpieszających uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 

przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę u przedsiębiorców o szczególnym 

znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, a także ułatwiających uzyskanie zezwolenia 

na pracę dla tych cudzoziemców;  

- ustanowienia podstawy prawnej do priorytetowego rozpatrywania wniosków o wydanie wizy 

krajowej w celu wykonywania pracy pochodzących od obywateli określonych państw, 

wskazanych w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;  

- wydłużenia do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na 

pracę, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; 

- określenia 60-dniowego terminu załatwienia sprawy administracyjnej dotyczącej udzielenia 

cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji, oraz 90-dniowego terminu na 

rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy;  

- stworzenia podstaw prawnych dla wojewody do wzywania cudzoziemca o przedłożenie 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności 

uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;  

- skrócenia terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie niektórych wiz krajowych (tj. wiz 

wydawanych w celu odbycia studiów, prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, 

odbycia stażu albo udziału w programie wolontariatu europejskiego) z 60 do 30 dni; 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/91
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- uporządkowania przepisów dotyczących wszczynania postępowania w sprawie udzielenia 

zezwolenia na pobyt czasowy w przypadkach, gdy wniosku nie składa osobiście 

cudzoziemiec, który ma to zezwolenie otrzymać;  

- wprowadzenia przepisów – w ramach postępowań dotyczących udzielenia zezwoleń pobytowych 

– zgodnie, z którymi wymiana informacji między wojewodą lub Szefem Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców a właściwymi służbami i organami przekazującymi informacje, czy wjazd 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą 

stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa 

i porządku publicznego może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;  

- wprowadzenia zmian upraszczających prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia 

na pracę sezonową, oraz związanych z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca na 

podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 14 stycznia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 89). 

 W trakcie prac nad dokumentem przyjętym przez kierownictwo resortu klimatu i środowiska 

pn. Strategia postepowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2019-2022, 

przeprowadzono wstępne rozpoznanie w zakresie potrzeby zmiany rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. poz. 

257). Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na podstawie prowadzonych kontroli 

zidentyfikował następujące problemy: 

- utrudnienia w dokonywaniu oceny wymogu ustabilizowania komunalnych osadów ściekowych 

spowodowane brakiem określenia w przepisach procesów stabilizacji oraz jasnych kryteriów 

pozwalających na dokonanie oceny czy proces stabilizacji został przeprowadzony;  

- pomijanie obowiązku przebadania każdej partii osadów ściekowych, przed stosowaniem na 

powierzchni ziemi; 

- odnotowywane przypadki niedotrzymywania warunków stosowania komunalnych osadów 

ściekowych spowodowane niedostateczną jakością wykonywanych badań laboratoryjnych; 

- różne rozumienie, a co za tym idzie różne wykonywanie czynności, które wiążą się z 

wprowadzaniem osadów  

do gruntu (rozlewanie, wstrzykiwanie, przyorywanie, przykrywanie ziemią); 

- utrudnienia w wykorzystywaniu najnowszych technik badawczych; 

- rozbieżności w zakresie oznaczania i wykrywania liczby żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris 

sp., Trichuris sp., Toxocara sp., w komunalnych osadach ściekowych, z powodu mało 

dokładnego/precyzyjnego opisu metodyki referencyjnej. 

Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów rozporządzenia w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych w zakresie oznaczania parametrów jakościowych i warunków stosowania 

komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi, tak aby wyeliminować zagrożenie dla 

zdrowia ludzi i środowiska wynikające z ich stosowania. Nie ma możliwości rozwiązania tych 

problemów w sposób pozalegislacyjny. 
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Proponowane rozwiązania i spodziewane efekty regulacji: 

1) określenie zasad stabilizacji komunalnych osadów ściekowych, co ułatwi prowadzenie oceny 

potwierdzającej spełnienie wymogu ich stabilizacji; 

2) wprowadzenie zobowiązania do wykonania badań komunalnych osadów ściekowych przed 

ich przekazaniem do stosowania na powierzchni ziemi z większą częstotliwością dla każdej 

partii osadów bezpośrednio; 

3) wprowadzenie wymogu wykonywania badań przez laboratoria akredytowane lub laboratoria 

posiadające certyfikat systemu zarządzania jakością, co wzmocni mechanizm kontroli nad 

warunkami stosowania komunalnych osadów ściekowych; 

4) doprecyzowanie czynności, które wiążą się z wprowadzaniem osadów do gruntu (rozlewanie, 

wstrzykiwanie, przyorywanie, przykrywanie ziemią), co wyeliminuje nieprawidłowości; 

5) wprowadzenie zmian umożliwiających wykorzystanie najnowszych technik badawczych; 

uszczegółowienie metodyki referencyjnej do oznaczania w osadach ściekowych liczby żywych jaj 

pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp., w celu precyzyjnego ich 

wykrywania i oznaczania, a co za tym idzie zmniejszenia negatywnego oddziaływania na 

zdrowie ludzi i stan środowiska. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 48 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 

pkt 1 i 3 oraz pkt 4 lit. a, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 


