
  

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 22 grudnia 2021 roku do 4 stycznia 2022 roku 

Raport na dzień 4 stycznia 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 7. projektów ustaw oraz 
102. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 
Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 6. projektów rozporządzeń dotyczących 
podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały 
one omówione w tekście poniżej. 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (numer 

z wykazu: UD324) 
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ma na celu 
nadanie waloru prawnego, w tym wartości dowodowej równoważnej oryginałom dokumentów 
sporządzanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ) używających 
systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), odwzorowaniom cyfrowym 
wykonanym dla dokumentów tradycyjnych (sporządzonych w postaci innej niż elektroniczna). 

Proponuje się zmianę ustawy polegającą na zmianie brzmienia w art. 5 ust. 2b, zawierającego 
upoważnienie do wydania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu 
opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, rozporządzenia określającego – w 
obecnym stanie prawnym – szczegółowy sposób postępowania z dokumentami 
elektronicznymi w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych oraz 
w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach 
organizacyjnych, w szczególności zasady ewidencjonowania, klasyfikowania i kwalifikowania 
dokumentów elektronicznych oraz zasady i tryb ich brakowania, z uwzględnieniem potrzeby 
zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych i długotrwałego ich przechowywania. 
Projektowana zmiana przedmiotowego przepisu polega na rozszerzeniu jego zakresu o 
sposób postępowania z dokumentami sporządzonymi w postaci innej niż elektroniczna, dla 
których wykonano odwzorowanie cyfrowe, a także minimalne wymagania techniczne dla 
odwzorowań cyfrowych, co pozwoli na kompleksowe uregulowanie kwestii postępowania z 
tymi dokumentami. 
 
Projekt ustawy na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-narodowym-
zasobie-archiwalnym-i-archiwach/ 
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2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (numer z 
wykazu: UC112) 

 

W maju 2020 r. Komisja Europejska wystosowała uzasadnioną opinię skierowaną do 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w związku z uchybieniem zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 3, 4, 5, 10, 15 oraz 
sekcji A, B i D załącznika I do dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. UE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z pózn. zm.). 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233), regulująca m.in. 
kwestie gospodarki ściekowej, obowiązuje, co do zasady, już od 1 stycznia 2018 r. W związku 
z ww. uzasadnioną opinią konieczne jest wprowadzenie zmiany ww. ustawy, celem eliminacji 
lub ograniczenia problemów interpretacyjnych i praktycznych związanych ze skutecznym 
wdrażaniem dyrektywy 91/271/EWG. 

Projektowane zmiany mają przede wszystkim na celu: 

 realizację kamienia milowego odnoszącego się do monitorowania i kontroli 
indywidualnych systemów oczyszczania ścieków ujętego w Krajowym Planie 
Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach reformy B3.1. „Wsparcie 
zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich” zawartego w celu 
B3. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska”; 

 usprawnienie procedur związanych z krajowym programem oczyszczania ścieków 
komunalnych, w szczególności procedur sprawozdawczych, doprecyzowania zakresu 
sprawozdawczego; 

 zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych w zakresie działań wymagających uzyskania 
zgody wodnoprawnej; 

 zapewnienie odpowiedniej jakości oczyszczania ścieków odprowadzanych taborem 
asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, 
w zależności od wielkości aglomeracji, z której pochodzą; 

 uszczegółowienia i doprecyzowanie obowiązków gmin, w szczególności 
ewidencyjnych sprawozdawczych w zakresie gospodarowania nieczystościami 
ciekłymi i osadami ściekowymi; 

 wyodrębnienie osadów ściekowych w zakresie realizowanych przez gminy i 
przedsiębiorców obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach, 
w szczególności w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych; 

 doprecyzowanie i wyodrębnienie kwestii dotyczących osadów ściekowych, opróżniania 
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu osadów 
ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, w zakresie obowiązków 
związanych z utrzymaniem czystości i porządku odnoszących się do właścicieli 
nieruchomości, gmin i przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w tym 
zakresie; 

 doprecyzowanie zakresu i procedury przyjmowania wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 

Zmiany przewidziane w ustawie – Prawo wodne mają na celu także usprawnienie procesu 
tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, które polegają m.in. na: 

1) połączeniu procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą 
dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego – przez składanie w tym zakresie jednego wniosku 
do jednego organu; 

2) zmianie formy zgody z uchwały rady gminy na milczące załatwienie sprawy albo sprzeciw 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – co przyśpieszy procedurę wydawania takiej zgody; 

3) zastosowaniu do zgody gminy instytucji milczącego załatwienia sprawy; 

4) skróceniu czasu na dokonywanie zgłoszeń wodnoprawnych (z 30 na 21); 



5) zmniejszeniu elementów zgłoszenia i jego załączników – przez rezygnacje m.in. z 
załączania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w 
tym zakresie odpowiednimi danymi będzie dysponował wójt, burmistrz lub prezent miast – 
który będzie mógł zweryfikować zgodność danego zamierzenia z obowiązującym na terenie 
gminy zagospodarowaniem przestrzennym). 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-wodne-
oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu: UD 331) 
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie kolejnych 
instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na zapewnienie sprawnego i 
efektywnego działania tego systemu. Projekt ustawy zakłada dokonanie zmian w 28 ustawach. 

Ujednolicenia wymagają przepisy dotyczące zasad przeprowadzania szczepień ochronnych, 
składanych raportów i sprawozdań dotyczących szczepień ochronnych. Obecnie 
obowiązujące przepisy nie umożliwiają pełnego monitorowania chorób zakaźnych pod 
względem sekwencjonowania czynnika biologicznego i identyfikacji wariantów alarmowych. 

Konieczne jest także wprowadzenie zmian w zakresie: 

 dokumentacji medycznej dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego umożliwiających 
ich udostępnianie w postaci elektronicznej; 

 umożliwienia studentom oraz absolwentom studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-
dentystycznym oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo przeprowadzanie 
szczepień ochronnych przeciwko COVID-19. 

Przedmiotem projektu ustawy jest wprowadzenie rozwiązań w ochronie zdrowia w zakresie 
m.in.: 

1) usprawnienia procesu weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
z systemu teleinformatycznego usługodawcy lub z Systemu Informacji Medycznej; 

2) umożliwienia uzyskania przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowania nie tylko 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, ale 
również na realizację szczepień ochronnych; 

3) umożliwienia określenia maksymalnej kwoty zobowiązania, jaką rozdysponować może 
świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej, przez uzupełnienie przepisów 
dotyczących budżetu powierzonego, wprowadzonego w art. 159 ust. 2b pkt 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

4) umożliwienia przyjęcia za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na pierwsze półrocze 2022 r., 
odpowiednich danych sprawozdawczych za 2019 r., czyli za ostatni okres rozliczeniowy 
przypadający przed pandemią COVID-19; 

5) dopuszczenia do odbywania specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia za zgodą dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego osób z 
tytułem licencjata; 

6) zawężenia katalogu kanałów komunikacji, w ramach których pacjent może otrzymać 
informację (uproszczoną) o skierowaniu wystawionym w postaci elektronicznej oraz o 
wystawionych receptach; 

7) umożliwienia osobom przebywającym w izolacji lub kwarantannie dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej bez konieczności hospitalizacji; 
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8) możliwości podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej innym rodzajem podpisu 
elektronicznego, niż dotychczas, zapewniającym autentyczność wytworzonego dokumentu 

9) wprowadzenia nowego systemu dziedzinowego, tj. Systemu Ewidencji Występowania 
Chorób Zakaźnych i Przeciwdziałania tym chorobom; 

10) przesunięcia terminu przekazywania przez System Informacji Medycznej do Narodowego 
Funduszu Zdrowia danych niezbędnych do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnych; 

11) uregulowania marży leków recepturowych oraz wprowadzenia limitów cen leków 
recepturowych; 

12) wprowadzenia procedury zmiany podmiotu – strony decyzji refundacyjnej umożliwiającej 
przeniesie wydanej decyzji na inny podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki podmiotu 
dotychczasowego, na rzecz którego została wydana decyzja refundacyjna; 

13) przepisów regulujących możliwość wystawiania zleceń na zaopatrzenie i naprawę 
wyrobów medycznych w formie uproszczonej; 

14) ułatwienia procesu wystawiania tzw. recept 75+ oraz tzw. recept ciąża + oraz wyrobów 
medycznych; 

15) dofinansowania kosztów związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym w dziedzinach 
mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-
opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-srodkow-publicznych-oraz-niektorych-innych-ustaw-2/ 
 
4. Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa (numer z wykazu: UD 

321) 
 

Projekt ustawy nie tworzy nowych podmiotów leczniczych czy ich nowych form organizacyjno-
prawnych, a dotyczy podmiotów szpitalnych zdefiniowanych jako samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej, spółki kapitałowe, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) albo instytuty 
badawcze, które wykonują działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, z 
wyłączeniem podmiotów wykonujących wyłącznie świadczenia udzielane z zamiarem 
zakończenia ich udzielania w czasie nieprzekraczającym 24 godzin lub podmiotów 
wykonujących wyłącznie świadczenia w szpitalu uzdrowiskowym. 

Projektowana ustawa zakłada utworzenie systemu nadzoru nad procesami naprawczo–
rozwojowymi podmiotów szpitalnych przez powołanie instytucji – Agencji Rozwoju Szpitali, 
zwanej dalej „ARS”, która będzie odpowiedzialna za inicjowanie, wspieranie i monitorowanie 
tych procesów oraz zapewnienie rozwoju sektora szpitalnictwa. Należy zaznaczyć, iż ARS 
będzie miała również inne zadania dotyczące podmiotów szpitalnych, takie jak organizowanie 
i koordynowanie wspólnych zakupów, wsparcie finansowe, merytoryczne i eksperckie. 
Wspierane będą również inwestycje w szpitalach dzięki skoordynowaniu działań na rzecz 
rozwoju szpitalnictwa, a także skierowaniu na ten cel dodatkowych środków z różnych źródeł: 
budżetu państwa, funduszy unijnych, czy funduszy celowych zarządzanych przez Ministra 
Zdrowia. 

Projekt ustawy wprowadza mechanizmy restrukturyzacyjne poprawiające rentowność szpitali 
i ich stabilność finansową, w tym również restrukturyzację zobowiązań tych jednostek. 
Proponowane rozwiązania legislacyjne mają pozwolić także na koordynację i optymalizację 
wykorzystania bazy materialnej systemu, uporządkowanie struktury świadczeniodawców oraz 
wprowadzenie mechanizmów stymulujących integrację i koordynację świadczeń szpitalnych, 
a co za tym idzie brak dublowania oferowanych świadczeń i eliminację konieczności 
utrzymywania w części szpitali wykwalifikowanego personelu medycznego. 

Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy pozwolą na uniknięcie konkurowania 
pomiędzy szpitalami o tych samych pacjentów i kontrakty z NFZ. Ponadto zaprojektowane 
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przepisy doprowadzą do efektywniejszego wykorzystania dostępnych zasobów kadrowych 
podmiotów szpitalnych i nowoczesnej infrastruktury medycznej, a także do wzmocnienia kadry 
zarządzającej i popularyzacji nowoczesnych systemów, narzędzi i metod zarządzania w 
ochronie zdrowia, jak również certyfikacji umiejętności kadry zarządzającej. 

Jeżeli chodzi o skalę i zakres zmian zaproponowanych w regulacji to projekt przewiduje 
przeprowadzenie przez ARS co trzy lata (począwszy od 2023 r.) obowiązkowej oceny 
wszystkich podmiotów szpitalnych, którym na podstawie zawartych w projekcie kryteriów 
ekonomiczno–finansowych będzie przyznawana odpowiednia kategoria, która będzie 
determinowała procesy rozwojowe i naprawczo–rozwojowe, które będą zachodziły w 
poszczególnych podmiotach: 

1) kategoria A – podmiot szpitalny w dobrej sytuacji ekonomiczno–finansowej, który 
obligatoryjnie tworzy plan rozwojowy podmiotu szpitalnego kategorii A; 

2) kategoria B – podmiot szpitalny wymagający wdrożenia działań optymalizacyjnych, który 
tworzy plan rozwojowy podmiotu szpitalnego kategorii B albo w stosunku do którego wszczyna 
się postępowanie naprawczo–rozwojowe, na jego wniosek; 

3) kategoria C – podmiot szpitalny wymagający wdrożenia działań naprawczo–rozwojowych, 
w stosunku do którego Prezes ARS obligatoryjnie wszczyna postępowanie naprawczo–
rozwojowe; 

4) kategoria D – podmiot szpitalny wymagający pilnego wdrożenia działań naprawczo–
rozwojowych, w stosunku do którego Prezes ARS obligatoryjnie wszczyna postępowanie 
naprawczo–rozwojowe oraz uzyskuje uprawnienie do powoływania i odwoływania kierownika 
tego podmiotu szpitalnego. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-modernizacji-i-poprawie-
efektywnosci-szpitalnictwa/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku osłonowego (numer z wykazu: 802). 
 

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2021 poz. …) wprowadza na 
rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku 
osłonowego. O dodatek osłonowy będzie można ubiegać się w gminie właściwej według 
miejsca zamieszkania, poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. W celu 
zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest wprowadzenie rozporządzenia, 
które określi jednolity wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do zastosowania przez 
wszystkie gminy. 

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
Krótkie vacatio legis wynika z konieczności natychmiastowego umożliwienia beneficjentom 
dodatku osłonowego oraz gminom korzystania z wzoru wniosku o wypłatę tego dodatku. Wzór 
ten stanowi załącznik do ww. rozporządzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wzoru-
wniosku-o-przyznanie-dodatku-oslonowego/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie informacji o dodatku 

osłonowym (numer z wykazu: 803). 
 

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. poz. …) wprowadza na rzecz 
mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku 
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osłonowego. W celu zapewnienia obywatelom jak najdokładniejszej informacji o dostępności 
dodatku, warunkach ubiegania się o niego oraz zasadach jego przyznawania, celowe jest 
wprowadzenie rozporządzenia określającego sposób przekazywania oraz wymagania dla 
informacji o prawie ubiegania się o dodatek osłonowy udzielanej przez sprzedawcę paliw 
gazowych lub energii elektrycznej. 

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
Krótkie vacatio legis wynika z konieczności niezwłocznego ustanowienia oficjalnej, jednolitej 
dla wszystkich sprzedawców energii elektrycznej lub paliw gazowych informacji, która pozwoli 
na zapoznanie się odbiorców z podstawowymi kwestiami dotyczącymi dodatku osłonowego. 
Informacja ta stanowi załącznik do ww. rozporządzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-informacji-
o-dodatku-oslonowym/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza 
dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i 
ratownika medycznego (numer z wykazu: 87). 

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 
farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 
medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755) określa wymagania dotyczące kształcenia na 
studiach, w tym w zakresie sposobu organizacji tego kształcenia. 

Celem projektowanego rozporządzenia jest uelastycznienie wymagań dotyczących odbywania 
i zaliczania w roku akademickim 2021/2022 zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w 
tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, na studiach przygotowujących do wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 
laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego. Proponowane rozwiązania mają 
jednocześnie stanowić mechanizm zachęcający studentów kształcących się na tych studiach 
do podejmowania działań wspierających podmioty lecznicze i służby sanitarno–
epidemiologiczne w przeciwdziałaniu epidemii wirusa SARS–CoV–2. 

Projekt rozporządzenia daje podmiotom leczniczym możliwość uzyskania wsparcia ze strony 
studentów kształcących się na studiach przygotowujących do wykonywania zawodów 
medycznych objętych standardami kształcenia w realizacji zadań związanych z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-standardow-ksztalcenia-przygotowujacego-do-wykonywania-
zawodu-lekarza-lekarza-dentysty-farmaceuty-pielegniarki-poloznej-diagnost/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 
(numer z wykazu: 477). 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen 
transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1195, dalej „rozporządzenie”) określa szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji 
cen transferowych i grupowej dokumentacji cen transferowych, o których mowa w art. 11q 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT”). Ustawą z dnia 29 
października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw („Polski Ład”) 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-informacji-o-dodatku-oslonowym/
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zmieniono niektóre przepisy ustawy o CIT w zakresie cen transferowych, w związku z czym 
zachodzi konieczność nowelizacji rozporządzenia. 

Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie brzmienia przepisów rozporządzenia do 
przepisów ustawy o CIT. 

W nowelizowanych przepisach zaproponowano dodanie nowych elementów lokalnej 
dokumentacji cen transferowych obejmujących wskazanie danych identyfikacyjnych podmiotu 
powiązanego oraz określenie, czy korzysta on ze statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego 
przedsiębiorcy uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia z analizy porównawczej, lub 
analizy zgodności. Inny proponowany przepis precyzuje, iż lokalna dokumentacja cen 
transferowych, w zakresie analizy cen transferowych, obejmować będzie, w szczególności, 
przyjęte zasady dotyczące praw wspólników lub stron umowy do udziału w zysku lub majątku 
oraz uczestnictwa w stratach. 

W § 1 pkt 2 nowelizacji zaproponowano dodanie § 2a, który precyzuje, że podmioty mające 
status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy są uprawnione do skorzystania ze 
zwolnienia z analizy porównawczej, lub analizy zgodności przy sporządzaniu lokalnej 
dokumentacji cen transferowych i są jednocześnie zwolnione ze sporządzania pozostałych 
elementów, o których mowa w § 2 pkt 3 rozporządzenia. 

W § 1 pkt 3 nowelizacji zaproponowano zmianę w § 3 pkt 4 lit. b tiret pierwszym 
rozporządzenia, rozszerzając zakres tego przepisu o porozumienia inwestycyjne i 
porozumienia podatkowe. Oznacza to, iż w grupowej dokumentacji cen transferowych, w 
zakresie informacji finansowych i podatkowych grupy kapitałowej, będzie obowiązek zawarcia 
wykazu i zwięzłego opis nie tylko jednostronnych uprzednich porozumień cenowych wydanych 
dla podmiotów powiązanych grupy kapitałowej, ale także porozumień inwestycyjnych oraz 
porozumień podatkowych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-dokumentacja-cen-transferowych-cit-pit/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 
(numer z wykazu: 474). 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen 
transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
923, dalej „rozporządzenie”) określa szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji 
cen transferowych i grupowej dokumentacji cen transferowych o których mowa w art. 23zc 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („ustawa o PIT”). Ustawą z dnia 29 
października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Polski Ład”) 
zmieniono niektóre przepisy ustawy o PIT w zakresie cen transferowych, w związku z czym 
zachodzi konieczność nowelizacji rozporządzenia. 

Celem rozporządzenia jest dostosowanie go do znowelizowanych przepisów ustawy podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

W nowelizowanych przepisach zaproponowano dodanie nowych elementów lokalnej 
dokumentacji cen transferowych obejmujących wskazanie danych identyfikacyjnych podmiotu 
powiązanego oraz określenie, czy korzysta on ze statutu mikroprzedsiębiorcy lub małego 
przedsiębiorcy uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia z analizy porównawczej lub 
analizy zgodności. Jednocześnie w pkt 1 w lit. b w tiret piątym rozporządzenia i w pkt 2 w lit. c 
rozporządzenia zaproponowano zastąpienie obecnego okresu referencyjnego, odwołującego 
się do roku obrotowego, odwołaniem do roku podatkowego. Dostosowano tym samym 
rozporządzenie do rozwiązań przewidzianych w ustawie nowelizującej. 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-finansow-dokumentacja-cen-transferowych-cit-pit/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-finansow-dokumentacja-cen-transferowych-cit-pit/


W § 1 pkt 2 nowelizacji zaproponowano dodanie § 2a, który precyzuje, że podmioty mające 
status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy są uprawnione do skorzystania ze 
zwolnienia z analizy porównawczej lub analizy zgodności przy sporządzaniu lokalnej 
dokumentacji cen transferowych i są jednocześnie zwolnione ze sporządzania pozostałych 
elementów, o których mowa w § 2 pkt 3 rozporządzenia.  

W § 1 pkt 3 nowelizacji zaproponowano zmianę w § 3 pkt 4 lit. b tiret pierwszym 
rozporządzenia, rozszerzając zakres tego przepisu o porozumienia inwestycyjne i 
porozumienia podatkowe. Oznacza to, iż w grupowej dokumentacji cen transferowych, w 
zakresie informacji finansowych i podatkowych grupy kapitałowej, będzie obowiązek zawarcia 
wykazu i zwięzłego opis nie tylko jednostronnych uprzednich porozumień cenowych wydanych 
dla podmiotów powiązanych grupy kapitałowej, ale także porozumień inwestycyjnych oraz 
porozumień podatkowych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-dokumentacja-cen-transferowych-cit-pit/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z 
profesjonalną rejestracją pojazdów (numer z wykazu: 157). 

 

Opracowanie projektu rozporządzenia związane jest z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 
2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660 i 1997, 2165 i 2269), 
zmienionym przez  art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 981). Zgodnie z tym przepisem dokumenty publiczne wydawane na 
podstawie przepisów dotychczasowych, wytwarzane według wzoru określonego w przepisach 
prawa powszechnie obowiązującego, które nie spełniają wymagań odnośnie minimalnych 
zabezpieczeń określonych w niniejszej ustawie, mogą być nadal wydawane, nie dłużej jednak 
niż przez okres, w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej, trzech lat 
od wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 12 lipca 2022 r. 

W projekcie rozporządzenia zaproponowano zmianę wzoru i opisu blankietu profesjonalnego 
dowodu rejestracyjnego określonych w załączniku nr 7 do nowelizowanego rozporządzenia. 
Wzór blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego będzie uwzględniał zmiany 
wynikające z wymagań dotyczących minimalnych zabezpieczeń określonych w ustawie z dnia 
22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Dodany zostanie szczegółowy opis 
zabezpieczeń producenta. 

Ponadto projekt doprecyzowuje warunki techniczne, jakie muszą spełniać profesjonalne 
tablice rejestracyjne, o kwestię nanoszenia na nich oznaczeń laserowych producenta (m.in. 
grafiki obrysu wizerunku orła oraz oznaczenia nazwy producenta). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-profesjonalnej-rejestracji-pojazdow-stosowanych-oznaczen-oraz-
oplat-zwiazanych-z-profesjonalna-rejestracja-pojazdow/ 
 

II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano sto czterdzieści trzy akty prawne, tzn. ustawy, 

rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, 

obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Z powyższych publikacji w 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-finansow-dokumentacja-cen-transferowych-cit-pit/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-finansow-dokumentacja-cen-transferowych-cit-pit/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-profesjonalnej-rejestracji-pojazdow-stosowanych-oznaczen-oraz-oplat-zwiazanych-z-profesjonalna-rejestracja-pojazdow/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-profesjonalnej-rejestracji-pojazdow-stosowanych-oznaczen-oraz-oplat-zwiazanych-z-profesjonalna-rejestracja-pojazdow/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-profesjonalnej-rejestracji-pojazdow-stosowanych-oznaczen-oraz-oplat-zwiazanych-z-profesjonalna-rejestracja-pojazdow/


zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą następujące akty 

prawne: 

 

 

1/ Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

 Ustawa została opublikowana 3 stycznia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022, 

poz. 1). 

 Ustawa dotyczy wprowadzenia pojęcia ubóstwa energetycznego oraz rozwiązań 

mających na celu ochronę mniej zamożnych gospodarstw domowych, którym 

przysługiwał będzie dodatek osłonowy i wzmocnienia ochrony odbiorcy wrażliwego 

energii elektrycznej i paliw gazowych. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku 

osłonowym zmienia w swej treści: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego, ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawę 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. 

o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ustawę z dnia 31 

lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji oraz ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo 

energetyczne oraz niektórych innych ustaw.  

 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem 

przepisów dotyczących obowiązków nakładanych na sprzedawców energii elektrycznej 

i sprzedawców paliw gazowych (w zakresie informacji i opracowania programów 

wsparcia), które wchodzą w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.  

 

 

2/  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przesyłania 

oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od 

osób prawnych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 31 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2507). 

 Akt prawny został wydany na podstawie art. 26 ust. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozporządzenie określa sposób 

przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej: oświadczenia emitenta o 

dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów z nim powiązanych o 

warunkach zwolnienia w stosunku do podmiotów powiązanych; oświadczenia płatnika 

o posiadaniu dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego dla 

zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z 

przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, oraz 

nieposiadaniu wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności 

wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania 

podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2507
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2507
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2507


 

 

3/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty 

realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z 

państwowych funduszy celowych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 31 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2506). 

 Celem regulacji jest uporządkowanie wzorów zbiorczych tablic i plakatów 

informacyjnych, obowiązujących  podmioty realizujące jedno lub więcej zadań 

finansowanych lub dofinansowanych jednocześnie z budżetu państwa i 

państwowych funduszy celowych. Rozporządzenie przewiduje także rozszerzenie 

katalogu działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące 

zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych 

funduszy celowych o zamieszczanie informacji w prowadzonych przez te podmioty 

mediach społecznościowych. 

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

 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przesyłania 

oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od 

osób fizycznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 31 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2504). 

 Akt prawny został wydany na podstawie art. 41 ust. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozporządzenie określa sposób 

przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej: oświadczenia emitenta o 

dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów z nim powiązanych o 

warunkach zwolnienia w stosunku do podmiotów powiązanych; oświadczenia płatnika 

o posiadaniu dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego dla 

zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z 

przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, oraz 

nieposiadaniu wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności 

wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania 

podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 31 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2501). 
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 Zmiana rozporządzenia ma charakter dostosowujący dotychczasowe brzmienie do 

zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

w związku z implementacją postanowień: 

- dyrektywy Rady (UE) 2020/1151 z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającej dyrektywę 

92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i 

napojów alkoholowych, tj. tzw. „dyrektywy alkoholowej”, która ma zostać wdrożona do 

31 grudnia 2021 r.:  

Na podstawie art. 23a dyrektywy 92/83/EWG, państwa członkowskie, na wniosek, wydają 

niezależnym, małym producentom mającym siedzibę na ich terytorium roczny certyfikat 

potwierdzający ich łączną roczną produkcję, i potwierdzający, że dany niezależny, mały 

producent spełnia określone kryteria ustanowione na mocy dyrektywy, które 

umożliwiają im korzystanie z obniżonych stawek podatku. Jednocześnie państwa 

członkowskie mają uznawać certyfikat niezależnych, małych producentów, wydany 

przez inne państwo członkowskie. Natomiast Komisja przyjmie akt wykonawczy 

ustanawiający wzór takiego certyfikatu. 

- dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady 

dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie), tj. tzw. „dyrektywy horyzontalnej” –  

która ma zostać wdrożona do 31 grudnia 2021 r.: 

Na mocy postanowień art. 6 ust. 5 i art. 45 ust. 1 dyrektywy Rady (UE) 2020/262, wyłącza 

się z opodatkowania akcyzą przypadki całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych 

w następstwie zezwolenia na zniszczenie tych wyrobów udzielonego przez właściwe 

organy państwa członkowskiego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przesyłania 

wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w zakresie podatku dochodowego 

od osób fizycznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 31 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2496). 

 Akt prawny został wydany na podstawie art. 41d ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozporządzenie określa sposób 

przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosku o wydanie opinii o 

stosowaniu preferencji, o którym mowa w art. 41d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

 

 

7/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przesyłania 

wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w zakresie podatku dochodowego 

od osób prawnych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 31 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2485). 
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 Akt prawny został wydany na podstawie art. 26b ust. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 

r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozporządzenie określa sposób 

przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosku o wydanie opinii o 

stosowaniu preferencji, o którym mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 

r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

 

8/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów 

karnych za wybrane rodzaje wykroczeń 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 31 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2484). 

 Istota zmian zaproponowanych w tabeli B załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w 

drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń polega na dostosowaniu 

„taryfikatora mandatowego” do podwyższonych wysokości kar grzywny, z 

uwzględnieniem dolnych granic ustawowego zagrożenia dla poszczególnych czynów 

zabronionych, przewidzianych w znowelizowanym Kodeksie wykroczeń, a także pełnego 

zakresu uprawnienia mandatowego, w ramach którego organy kontroli ruchu drogowego 

będą miały prawo do nakładania grzywien.  

Jedna ze głównych zmian taryfikatora mandatowego dotyczy naruszeń dopuszczalnej 

prędkości jazdy, mających charakter „powszechności”. W taryfikacji wysokości kar 

grzywny w tym zakresie zastosowano zróżnicowany mechanizm gradacji 

(stopniowalności). Wysokości kar za naruszenia do 30 km/h ponad określony limit, 

poczynając od progu naruszeń do 10 km/h, zostały zdefiniowane co 5 km/h – 

odpowiednio w zakresie od 50 do 400 złotych (tj. 50, 100, 200, 300, i 400 zł). Kary za 

naruszenia prędkości o 31 km/h i więcej zostały określone w przedziale co 10 km/h. 

Taryfikację rozpoczyna kwota 800 złotych (wskazana w ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw), której 

przyporządkowano naruszenie od 31 do 40 km/h. Za przekroczenie prędkości od 41 – 

50 km/h zaproponowano kwotę grzywny w wysokości 1 tys. złotych, tj. o 200 złotych 

więcej od minimalnej kary grzywny wskazanej w ustawie. W przypadku przekroczenia 

prędkości o 51 km/h i więcej zaproponowano zwiększoną stopniowalność, tj. o kwotę 

500 złotych. Oznacza to, że naruszenie dopuszczalnej prędkości w granicach od 51 do 

60 km/h będzie karane grzywną w wysokości 1,5 tys. złotych, przekroczenie od 61 do 70 

km/h – grzywną w wysokości 2 tys. złotych, a przekroczenie o 71 i więcej – 2,5 tys. 

złotych. Jeśli kierowca drugi raz w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania przekroczy 

dopuszczalną prędkość o co najmniej 30 km/h ponad limit, to kara grzywny zostanie 

pomnożona „razy dwa”. Będzie to wyraźny i jednoznaczny sygnał o charakterze 

prewencyjnym dla potencjalnych sprawców naruszeń prędkości. Jeśli zatem przy 

ponownym naruszeniu prędkości podstawowa kwota mandatu – zgodnie z taryfikatorem 

wynosić będzie 800 złotych – to w razie zaistnienia warunków „recydywy” na kierowcę 

zostanie nałożony mandat karny w wysokości 1,6 tys. złotych.  
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Warto przy tym wskazać na „taryfikację” obejmującą wykroczenie z art. 96 § 3 k.w., 

polegające na niewskazaniu wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, 

komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. W 

tym zakresie określono cztery obszary naruszeń, do których, mając na uwadze 

społeczną szkodliwość, przypisano stawki kwot grzywien:  

1) w sprawach o przestępstwa zaproponowano karę grzywny nie mniejszą niż 4 tys. złotych;  

2) w sprawach o naruszenia skutkowe, polegające na spowodowaniu zagrożenia 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym zaproponowano karę nie mniejszą niż 2 tys. złotych; 

3) w sprawach o przekroczenia prędkości – dwukrotność wysokości grzywny przewidzianej 

za dane wykroczenie, jednak nie mniej niż 800 złotych;  

4) w sprawach o pozostałe wykroczenia nie mniej niż 500 złotych.  

Dokonano również korekty wysokości kar grzywny, które sankcjonują m.in. naruszenia w 

zakresie bezpieczeństwa przewożenia dzieci w pojazdach, przewożenia w pojeździe 

nadmiernej liczby osób, parkowania na miejscu przeznaczonym dla osób 

niepełnosprawnych wraz z niestosowaniem się do znaków drogowych. Zwiększono 

grzywnę za zachowanie kierujących pojazdami uznane za ryzykowne, zwiększające 

prawdopodobieństwo wypadku, polegające na korzystaniu podczas jazdy z telefonu 

komórkowego wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku oraz wjeżdżaniu 

wbrew przepisom ustawy na przejazd tramwajowy. Określono wysokość grzywny za 

niezachowanie bezpiecznego odstępu za pojazdem poprzedzającym na autostradzie i 

drodze ekspresowej, a także niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym 

pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m. 

Zaproponowano wysokość kary grzywny za nieuprawnione korzystanie przez 

kierujących pojazdami w razie utworzenia tzw. „korytarza życia”, ale również za jazdę 

autostradą i drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub 

znaków drogowych.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

9/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację 

nowych inwestycji 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 31 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2483). 

 Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2020 poz. 1752) wprowadzającej możliwość 

uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego dla podmiotów gospodarczych 

realizujących nowe inwestycje. Zwolnienie to stanowi regionalną pomoc publiczną. 

Rozporządzeni wprowadza zmiany: 

- obniżenie wymaganych nakładów inwestycyjnych przez przedsiębiorców 

realizujących nowe inwestycje ma na celu pobudzenie aktywności inwestycyjnej 

małych i średnich przedsiębiorców. Przedsiębiorcy z tej grupy posiadają szczególne 

znaczenie dla polskiej gospodarki i zachęcenie ich do podjęcia aktywności 

inwestycyjnej korzystnie wpłynie na rozwój gospodarczy po zniesieniu stanu 

epidemii, 
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- obniżenie wymaganych nakładów inwestycyjnych dla przedsiębiorców 

zamierzających realizować reinwestycje niezależnie od kategorii przedsiębiorstwa. 

Podobnie jak w sytuacji powyższej intencją projektodawcy jest stworzen ie 

warunków, sprzyjających pobudzeniu działalności inwestycyjnej przez 

przedsiębiorców. Będzie to szczególnie istotne w okresie, który nastąpi po 

zniesieniu stanu epidemii, 

- rozszerzenie terenów, na których wymagane są minimalne nakłady inwestycyjne 

w wysokości 10 mln na gminy graniczące z miastem średnim tracącym funkcje 

społeczno-gospodarcze, a także gminie graniczącej z gminą, w której położone jest 

takie miasto średnie. Rozwiązanie to znacząco poszerza tereny, na których 

wymaga się od przedsiębiorcy najniższych kryteriów ilościowych. Tym samym 

większa liczba przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z instrumentu w postaci 

zwolnień podatkowych, 

- zmieniona zostaje lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, 

w związku z jej aktualizacją dokonaną na potrzeby Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju. Liczba miast na tej liście ulegnie zwiększeniu ze 122 

do 139, 

- zmiana w § 10 ust. 2 nosi charakter porządkowy – Komisja Europejska określając 

zasady dyskonta przyjmuje bowiem stopę dyskontową (stopę referencyjną + 1pp) 

obowiązującą w dniu udzielenia pomocy. Zgodnie z Komunikatem KE w sprawie 

zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, do stopy bazowej 

dodaje się 100 punktów bazowych (100 punktów bazowych = 1 punkt procentowy).  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

10/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z 

Krajowego Systemu e-Faktur 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 31 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2481). 

 Akt prawny został wydany na podstawie art. 106r ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług. Rozporządzenie określa:  rodzaje uprawnień do 

korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;  sposoby nadawania, zmiany lub 

odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur oraz wzór 

zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień; sposoby uwierzytelnienia 

podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur; dane faktury 

ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym 

Systemie e-Faktur. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

11/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 30 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2473). 
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 Konieczność zmiany rozporządzenia wynika z planowanego wejścia w życie w 2022 

r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy niektórych 

innych ustaw (UD267), w zakresie dotyczącym nowelizacji art. 552 ust. 3 i 6, art. 

561 oraz art. 574 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 

r. poz. 624, z późn. zm.). Ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 w 2020 

i 2021 r. spowodowały opóźnienia w przygotowaniu do wejścia w życie zmian w 

systemie opłat za usługi wodne zakładających wprowadzenie uzależniania 

wysokości opłaty stałej za usługi wodne za pobór wód podziemnych oraz wód 

powierzchniowych odpowiednio od dostępnych zasobów wód podziemnych oraz 

średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2021 r. 

 

 

12/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od 

środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na 

kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i 

wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na 

rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 30 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2472). 

 Celem rozporządzenia jest zaktualizowanie i doprecyzowanie obecnie 

obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w 

sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu 

wymaganego na rynkach zagranicznych. W uzasadnieniu aktu prawnego wskazuje 

się, że projekt ułatwia przedsiębiorcom korzystanie z pomocy de minimis na 

przedsięwzięcia wspierające eksport poprzez: 

- wprowadzenie uproszczonych wzorów wniosku i sprawozdania, 

- określenie początkowego terminu składania wniosku, który dotychczas nie był 

doprecyzowany, 

- wprowadzenie dwukrotnej możliwości uzupełniania przez przedsiębiorcę wniosku,  

- wskazanie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jako podmiotu sporządzającego na 

wniosek przedsiębiorcy informację ekonomiczno – handlową na temat rynków 

zagranicznych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z 

wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

13/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, 

jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania 
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 Rozporządzenie zostało opublikowane 29 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2463). 

 Potrzeba wydania rozporządzenia związana jest z obowiązkiem wykonania 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Wskazany przepis zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw gospodarki 

do określenia, w drodze rozporządzenia: 

 zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach 

publicznych, zwanych dalej „zamówieniami”, oraz jego wzoru, 

 sposobu przekazywania tego sprawozdania oraz 

 sposobu i trybu jego korygowania. 

Rozporządzenie w dużej mierze jest tożsame z zakresem informacji składanych obecnie 

w sprawozdaniu, a sam wzór sprawozdania jest zbliżony do określonego na podstawie 

ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. Podobnie 

jak dotychczas dane statystyczne, których przedstawienie wymagane jest przepisami 

Pzp, będą zamieszczane przez zamawiających publicznych, zamawiających 

sektorowych, zamawiających udzielających zamówień w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa oraz zamawiających subsydiowanych, w sprawozdaniu 

sporządzanym według jednego wspólnego wzoru sprawozdania, stanowiącego 

załącznik do projektowanego rozporządzenia. Podobnie jak dotychczas, zamawiający 

będą podawać w sprawozdaniu informacje dotyczące zamówień klasycznych, 

zamówień sektorowych, zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – o 

wartości równej lub przekraczającej progi unijne, oraz dotyczące ww. zamówień, lecz 

o wartości mniejszej niż progi unijne, a także o zamówieniach udzielonych 

z wyłączeniem stosowania Pzp . Rozporządzenie, w tym wzór sprawozdania określony 

w załączniku do rozporządzenia, uwzględnia zmiany wprowadzone Pzp związane m.in. 

z: 

1) ustanowieniem stałego progu stosowania Pzp wyrażonego w złotych, 

uniezależnionego od kursu euro, tj. kwoty 130 000 złotych, od strony pozytywnej, a nie 

jak w poprzednio obowiązującym stanie prawnym w katalogu zamówień wyłączonych 

spod stosowania ustawy; 

2) wprowadzeniem całkowicie nowej procedury udzielania zamówień klasycznych 

o wartości mniejszej niż progi unijne (uregulowanej w dziale III Pzp), która ustanawia 

tryb podstawowy udzielania zamówień publicznych, uregulowany w trzech wariantach 

postępowania, a także daje możliwość stosowania partnerstwa innowacyjnego oraz 

trybów niekonkurencyjnych (negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki 

(§ 1 ust. 1 pkt 3 projektowanego rozporządzenia); 

3) podniesieniem progu stosowania Pzp dla zamówień w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa jednolicie do progów unijnych zarówno w przypadku dostaw, usług 

jak i robót budowlanych; 

4) objęciem zakresem stosowania Pzp zamówień na usługi społeczne i inne szczególne 

usługi również w przypadku zamówień o wartości zamówienia wyrażonej w złotych 

mniejszej niż równowartość kwoty 750 000 euro – w przypadku zamówień klasycznych 

(w przypadku zamówień sektorowych na usługi społeczne i inne szczególne usługi 



nadal przepisy Pzp będą stosowane do zamówień o wartości zamówienia wyrażonej w 

złotych równiej lub przekraczającej równowartość kwoty 1 000 000 euro). 

Nową informacją, której podanie wymagane będzie w kolejnych częściach sprawozdania 

(zarówno generalnie w odniesieniu do zamówień o wartości równej lub przekraczającej 

progi unijne, jaki i w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, 

lub też zamówień, do których stosuje się przepisy Pzp, uwzględniające aspekty 

społeczne, środowiskowe lub związane z innowacyjnością) będzie informacja o liczbie 

części, w których udzielono zamówienia, jeżeli w ramach jednego postępowania 

zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. Ponadto, w  rozporządzeniu 

uzupełniono zakres informacji przedstawianej odnośnie do liczby ofert składanych 

przez wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), uwzględniając 

w tym katalogu również wykonawców będących mikroprzedsiębiorcami, w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), a 

także w zakresie zamówień udzielonych mikroprzedsiębiorcom. 

W rozporządzeniu, odmiennie niż dotychczas, przewidziano możliwość skorygowania 

złożonego sprawozdania, gdy zamawiający stwierdzi, że zawarte w nim informacje są 

nieaktualne lub niepoprawne – zgodnie z Pzp. W tym celu, na formularzu 

sprawozdania, zamawiający będzie miał możliwość zaznaczenia, że składa korektę 

złożonego wcześniej sprawozdania. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

 

14/ Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana 29 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2021, 

poz. 2459). 

 Ustawa dotyczy, zgodnie z uzasadnieniem, wprowadzenia rozwiązań, które mają 

na celu usprawnienie i doprecyzowanie funkcjonujących regulacji prawnych w 

ustawie - Kodeks cywilny w zakresie: przerwania i zawieszenia biegu 

przedawnienia; wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, 

mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej; instytucji wyzysku; 

odpowiedzialności pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców 

wynikające z tytułu umowy najmu. 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

przepisów określonych w art. 12. 

 

15/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy 

publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 29 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2457). 

 Konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele 

z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z uzasadnieniem, wynika z potrzeby 
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dostosowania przepisów do nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (w trakcie procedowania przez 

UOKiK) oraz nowelizacji rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER) wprowadzonej rozporządzeniem 

Komisji (UE) 2021/1237 z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 

651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Dostosowanie przepisów rozporządzenia 

Ministra Środowiska z 2015 r. do ww. regulacji zapewni zgodność udzielanej pomocy 

horyzontalnej z aktualnymi przepisami unijnymi oraz nową mapą pomocy regionalnej. 

     W rozporządzeniu wprowadzono zmianę mającą na celu uaktualnienie przepisów, 

dotyczących okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej. Zastąpiono wyrazy 

„2014-2020” wyrazami „2022-2027”. Dodatkowo, w ww. punktach projektu 

rozporządzenia uaktualniono listę obszarów, gdzie zgodnie z nową mapą pomocy 

regionalnej mają zastosowanie tzw. bonusy regionalne. W akcie prawnym 

uwzględniono rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą 

na inwestycje umożliwiające zwiększenie efektywności energetycznej. 

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2021/1237 z dnia 23 lipca 2021 r. wprowadzony 

został do art. 38 ust. 3a określający rodzaje inwestycji, które można łączyć z inwestycją 

w poprawę efektywności energetycznej niektórych budynków. Ponadto w 

rozporządzeniu dodano nowy przepis, w celu umożliwienia udzielania pomocy na 

inwestycje w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej w drodze umów o 

poprawę efektywności energetycznej. Dodatkowo dodano przepis, w którym określono 

nowy próg, w wysokości 30 mln euro, dla pomocy na inwestycje umożliwiające 

zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach, objętej zakresem art. 38 ust. 

3a GBER. Ponadto dodano przepis mający na celu uwzględnienie w przepisach 

projektu rozporządzenia szczególnych warunków kumulacji w przypadku, gdy na te 

same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą zostało udzielone dofinansowanie 

przy wsparciu z Funduszu InvestEU.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

16/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy 

publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 29 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2450). 

 Konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej 

inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska wynika z aktualizacji przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 

2022-2027 (w trakcie procedowania przez UOKiK) oraz rozporządzenia (UE) nr 

651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER) (rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1237 
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z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu). Dzięki zmianie przepisów możliwe będzie dalsze udzielanie pomocy 

regionalnej przedsiębiorcom. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

17/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie rodzajów 

wydatków uprawniających do skorzystania z prawa do opodatkowania ryczałtem 

przychodów uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby 

przenoszące miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 28 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2443). 

 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 

innych ustaw wprowadziła w ustawie PIT nowy, zryczałtowany sposób opodatkowania 

przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium 

Polski (Rozdział 6b ustawy PIT). Warunkiem skorzystania z preferencyjnego, 

zryczałtowanego sposobu opodatkowania jest ponoszenie w każdym roku 

opodatkowania wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę 

dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej, których rodzaje mają zostać 

dookreślone w drodze aktu wykonawczego do ustawy. Art. 30m ust. 5 ustawy PIT 

przewiduje, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, rodzaje wydatków, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze wpływ 

poszczególnych kategorii wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i 

szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz krzewienie kultury fizycznej. 

Rozporządzenie realizuje wyżej wskazaną delegację ustawową, określając rodzaje 

wydatków, których poniesienie jest warunkiem skorzystania z ryczałtu od przychodów 

zagranicznych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

18/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z 

obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 28 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2442). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej (art. 111 ust. 8 oraz 

art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Zakres 

zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących został 

wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas 

rejestrujących. Rozporządzenie to przewiduje zwolnienia o charakterze czasowym (tj. 

do dnia 31 grudnia 2021 r.), co oznacza, że konieczne jest wydanie nowego 

rozporządzenia w tym zakresie. Zasadniczo zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia 

ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zostanie przedłużony na 

okres 2 lat (2022-2023) przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium 
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wielkości sprzedaży, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla 

rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji). W 

zakresie zwolnień przedmiotowych zrezygnowano ze zwolnień wskazanych w poz. 40 

dotychczasowego rozporządzenia w zakresie myjni automatycznych. Przedmiotowy 

projekt rozporządzenia obejmuje bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania usługi 

mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy 

użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym 

przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem § 4 ust. 1 pkt 

2 lit. m, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. 

 

 

19/ Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów 

inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania 

polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 28  grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2021, poz. 2433). 

 W związku z wydłużeniem okresu stosowania Tymczasowych ram w rozporządzeniu 

wprowadza się zmianę terminów zapadalności pożyczek lub kredytów, o których mowa 

w § 8 ust. 7 i § 9 ust. 7 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r., oraz  terminu, do 

którego może być udzielana pomoc (§ 13 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r.) na 

dzień 30 czerwca 2022 r. Równocześnie zmianie ulega mająca zastosowanie do 

obliczania wysokości oprocentowania pożyczek stopa bazowa – na stopę bazową z dnia 

1 grudnia 2021 r. (0,53%). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

20/ Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana 27  grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2021, 

poz. 2427). 

1) Przedmiotem ustawy jest nowelizacja: ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym; ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej; ustawy 

z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju; ustawy z dnia 29 września 2021 r. 

o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części 

województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. ustawy z 

dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 

ustaw. 

Ustawa przewiduje: czasową obniżkę stawek podatku na energię elektryczną i niektóre 

paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, 

benzynę silnikową, gaz skroplony LPG. Zaproponowano także wprowadzenie zwolnień 

dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe (art. 1) oraz 
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czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży 

paliw (art. 2). W związku z czasowym charakterem proponowanych zmian dodano w 

przepisach epizodycznych ustawy akcyzowej dwa nowe artykuły – art. 163d i art. 164a. 

W art. 163d uregulowano kwestie związane ze zwolnieniem od akcyzy w okresie do 

dnia 31 maja 2022 r. sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom tej energii w 

gospodarstwach domowych. W art. 164a uregulowano kwestię obniżonych stawek 

akcyzy na niektóre wyroby energetyczne.  

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem przepisów 

wskazanych w art. 19 ustawy. 

 

 

21/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy 

pomocy regionalnej na lata 2022–2027 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 27 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2422). 

 Akt prawny został wydany na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 

r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Rozporządzenie 

określa obszary kraju, na których jest dopuszczalne udzielanie pomocy regionalnej, 

maksymalne wielkości tej pomocy, a także rodzaje działalności gospodarczej, dla 

których udzielanie pomocy regionalnej nie jest dozwolone. 

 Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2027 r. Rozporządzenie wchodzi w 

życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

 

22/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia 

ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 27 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2414). 

 Akt prawny został wydany na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia przez podatników, o 

których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: 1) 

ewidencji przychodów, zwanej dalej „ewidencją”, oraz szczegółowe warunki, jakim 

powinna odpowiadać ewidencja, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, 

a także sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych; 2) wykazu środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 
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23/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy 

publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-

19 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 27 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2413). 

 Z dniem 31 grudnia 2021 r. kończy się okres udzielania pomocy na podstawie 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielania przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji 

leasingowych w związku ze skutkami COVID-19. Rozporządzenie o gwarancjach 

transakcji leasingowych określa warunki udzielania mikroprzedsiębiorcom oraz małym 

lub średnim przedsiębiorcom, zwanym dalej „MŚP”, pomocy publicznej w formie 

gwarancji transakcji leasingowych (leasing finansowy i pożyczka leasingowa) zgodnie 

z postanowieniami sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy 

środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii 

COVID-19” (Dz. Urz. UE C 91 z 20.03.2020 r. Nr 91, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

„Komunikatem Komisji”.  18 listopada 2021 r. Komisja Europejska przyjęła szóstą 

zmianę Komunikatu Komisji, którą przede wszystkim wydłużyła możliwość stosowania 

środków pomocowych w nim określonych do 30 czerwca 2022 r. oraz zwiększyła 

pułapy pomocy określone w sekcji 3.1 (Dz. Urz. UE C 473 z 24.11.2021, str. 1.). 

Ponadto 19 listopada 2021 r. Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie 

przedłużenia do 30 czerwca 2022 r. stosowania środków opartych na Paneuropejskim 

Funduszu Gwarancyjnym (Amendments to the Pan-European Guarantee Fund in 

response to COVID-19 C(2021) 8494 final). 

Z uwagi na wskazane powyżej w pkt 1 zmiany Komunikatu Komisji i decyzji w sprawie 

wydłużenia stosowania środków opartych na Paneuropejskim Funduszu 

Gwarancyjnym oraz duże zainteresowanie MŚP udzielanym wsparciem ułatwiającym 

dostęp do finansowania zewnętrznego, szczególnie w okresie pandemicznym i 

postpandemicznym, podjęto decyzję o zmianie rozporządzenia o gwarancjach 

transakcji leasingowych w zakresie przedłużenia terminu udzielania pomocy 

na podstawie tego rozporządzenia, a także dostosowania brzmienia tego 

rozporządzenia do nowych wysokości pułapów pomocy określonych w sekcji 3.1 

Komunikatu Komisji. 

W § 1 projektu rozporządzenia wprowadzono zmiany w § 3 ust. 1, § 4 ust. 2, § 5 i § 9 

rozporządzenia o gwarancjach transakcji leasingowych, których celem jest jego 

dostosowanie do Komunikatu Komisji.  

Zgodnie ze zmienionym § 9 pomoc publiczna w formie gwarancji Banku Gospodarstwa 

Krajowego, zwanego dalej „BGK”, będzie udzielana do 30 czerwca 2022 r., co także 

odpowiada zmianom w sekcji 3.1 Komunikatu Komisji. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2021 r. 

 

 

24/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku 
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dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z 

niezrealizowanych zysków 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 24 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2409). 

 Zgodnie ze wskazaniem w ocenie skutków regulacji, w celu zapewnienia podatnikom 

niezbędnego czasu do prawidłowego rozliczenia się z podatku dochodowego od osób 

fizycznych, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 

przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób 

fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz. U. poz. 

1204) został przedłużony termin, o którym mowa w art. 30da ust. 14 ustawy PIT, do 7 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utraci w całości lub w 

części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem, w 

przypadku gdy utrata tego składnika nastąpi przed dniem 1 grudnia 2021 r., lub do dnia 

31 grudnia 2021 r. w pozostałych przypadkach. Przedłużenie terminu zapłaty podatku 

od dochodu z niezrealizowanych zysków do czasu zbycia składnika majątku lub jego 

utraty w inny sposób (np. umorzenie lub wykup) miało na celu ułatwienie podatnikom 

wykonania zobowiązania podatkowego (zapłaty podatku) do czasu otrzymania przez 

nich środków pieniężnych (w przypadku, gdy utrata ma charakter odpłatny) lub gdy 

podatnicy zdecydują się nieodpłatnie przekazać majątek (np. w formie darowizny). Taki 

sposób realizacji poboru podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków znajduje 

aprobatę w orzecznictwie TSUE. Rozporządzenie przedłuża o 2 lata obowiązywanie 

dotychczasowego rozporządzenia. Okres przedłużenia płatności jest ograniczony do 

dnia 31 grudnia 2023 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

25/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach 

podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 22 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2021, poz. 2382). 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 

r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i 

w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, zwane dalej „rozporządzeniem ws. 

JPK_VAT”, określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach 

podatkowych i w ewidencji.  Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą o VAT” wprowadzone zostaną skrócone terminy zwrotu VAT, tj.:  

- zwrot VAT w terminie 40-dniowym wprowadzany ustawą z dnia 29 października 2021 r. 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - 

wprowadzającą Krajowy System e-Faktur (Dz. U. poz. 2076) oraz  

- zwrot VAT w terminie 15-dniowym wprowadzany ustawą z dnia 29 października 2021 r. 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
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dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - tzw. Polski Ład (Dz. U. 

poz. 2105). 

W związku z wprowadzeniem w ustawie o VAT nowych skróconych terminów zwrotu VAT, 

konieczne jest również od 1 stycznia 2022 r. dokonanie zmian zapisów rozporządzenia 

ws. JPK_VAT – dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby 

możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem 

do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. 

Pozostałe rozwiązania rozporządzenia ws. JPK_VAT mają charakter upraszczający oraz 

doprecyzowujący.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 


