
  

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 5 do 12 stycznia 2022 roku 

Raport na dzień 12 stycznia 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 23. 
projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 
Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 7. projektów rozporządzeń dotyczących 
podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały 
one omówione w tekście poniżej. 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku 

transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek (numer z wykazu: 
UC109) 

 

27 listopada 2019 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2121 
rozszerzająca dotychczasowe regulacje między innymi o kwestie związane z uczestnictwem 
pracowników w aspekcie przekształceń i podziałów spółek kapitałowych. Z uwagi na fakt, że 
konieczność dokonania w ustawie z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w 
spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek wiązałaby 
się z wprowadzeniem licznych zmian (niemalże w każdym jej artykule), jest konieczne 
uregulowanie wszystkich kwestii związanych z uczestnictwem pracowników w nowej ustawie. 

Zakres przedmiotowy projektu ustawy obejmuje uprawnienia pracowników do uczestnictwa w 
spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Będą 
one przybierały następujące formy: 

 prawo wyznaczenia lub wyboru określonej liczby członków rady nadzorczej albo rady 
dyrektorów; 

 prawo rekomendowania członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów; 

 prawo sprzeciwienia się wyznaczeniu niektórych albo wszystkich członków rady 
nadzorczej, albo rady dyrektorów. 

Ustawa określa, w jakim trybie przedstawiciele pracowników są wyznaczani lub wybierani do 
organów spółek. Realizowane jest to za pomocą specjalnego zespołu negocjacyjnego lub w 
przypadku niewybrania takiego zespołu, za pomocą zespołu przedstawicielskiego. 

Projekt nakłada na właściwy organ spółki przekształcanej, spółki uczestniczącej lub spółki 
podlegającej podziałowi obowiązek sprawozdawczy względem ministra właściwego do spraw 
pracy polegający na przekazywaniu w terminie 30 dni od daty rejestracji spółki określonych 
danych o spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub 
podziału. 

Ponadto uzupełniono i doprecyzowano przepisy w zakresie m.in.: 



 definicji legalnej pracownika, którą projekt utożsamia z osobą, o której mowa w art. 2 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

 ustalania liczby pracowników w celu dokonania podziału miejsc w specjalnym zespole 
negocjacyjnym, 

 zasad wyznaczania członków specjalnego zespołu negocjacyjnego oraz zespołu 
przedstawicielskiego, oraz sposobu podejmowania uchwał (przewidziano możliwość 
wykorzystania środków komunikacji elektronicznej). 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-uczestnictwie-pracownikow-w-
spolce-powstalej-w-wyniku-transgranicznego-przeksztalcenia-polaczenia-lub-podzialu-
spolek/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i 
stopniach alarmowych CRP (numer z wykazu: 151). 

 

Zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu 
przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach 
alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101) ma charakter dostosowawczy wynikający z 
dotychczasowej praktyki, w tym także wniosków z przeprowadzanych ćwiczeń z zakresu 
reagowania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym i zarządzania kryzysowego. 

W projekcie rozporządzenia określono nowy termin realizacji obowiązku przekazania raportów 
o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia przez organy administracji 
publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i 
zarządzania kryzysowego, tj. w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od rozpoczęcia 
obowiązywania stopnia. 

Projekt oddziałuje na organy samorządowe w powiatach i gminach w zakresie dostosowania 
terminu realizacji działań sprawozdawczych do realnie wykonywanych zadań przewidzianych 
dla poszczególnych stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-prm-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-zakresu-przedsiewziec-wykonywanych-w-poszczegolnych-
stopniach-alarmowych-i-stopniach-alarmowych-crp/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych umieszczanych w Systemie 

oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu 
Systemu (numer z wykazu: 498). 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz 
trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu 
stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego znajdującego się w art. 43 ust. 3 oraz art. 46w 
ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

Projekt wprowadza w stosunku do obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie danych umieszczanych 
w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych 
przy użyciu Systemu (Dz. U. poz. 208) nowe regulacje w zakresie określenia danych, jakie 
powinny zawierać dokumenty dla monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych, o których 
mowa w art. 46w ust. 1 pkt 2 ustawy. Z uwagi na rozszerzenie katalogu dokumentów, które 
mogą być potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zawartych w art. 46w ust. 1 pkt 2 
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ustawy, w § 5 i § 7 przedmiotowego projektu określono dane, jakie dokument ten powinien 
zawierać. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-danych-
umieszczanych-w-systemie-oraz-trybu-postepowania-w-przypadku-przemieszczania-
wyrobow-akcyzowych-przy-uzyciu-systemu/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach 
(numer z wykazu: 470). 

 

Projektowane rozporządzenie ma na celu zmianę poziomu wagi ryzyka dla części ekspozycji 
zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej ustanowionej na mocy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi 
ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1741). 

Zgodnie z projektem rozporządzenia obniżenie wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych 
na nieruchomości  mieszkalnej, w przypadku której wysokość raty kapitałowej lub odsetkowej 
uzależniona jest od zmian kursu waluty lub walut innych niż waluty przychodów osiąganych 
przez dłużnika, będzie możliwe w sytuacji, w której banki zobowiążą się do uczestnictwa w 
postępowaniach przed sądem polubownym, których celem jest zawarcie ugód z 
kredytobiorcami. Z uwagi na efektywność pozasądowego rozwiązywania sporów, którego 
formą są postępowania przed sądem polubownym, uzasadnione jest stworzenie regulacyjnych 
bodźców, by tego rodzaju proces objął w szerokim zakresie walutowe kredyty mieszkaniowe. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wyzszej-wagi-ryzyka-dla-ekspozycji-zabezpieczonych-hipotekami-
na-nieruchomosciach/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (numer z wykazu: 
MZ 1271). 

 

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 
września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320 z późn. zm.). 

Proponuje się: 

 doprecyzowanie w przepisie § 16 ust. 4f pkt 1 i 5 stosowania zasady obniżenia 
współczynnika korygującego w przypadku wzrostu taryfy świadczeń opieki zdrowotnej 
ustalonej po dniu 1 lipca 2021r. 

 skorygowanie mechanizmu obniżania współczynników korygujących w taki sposób, 
aby w przypadku świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych 
poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej (PSZ), szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć, kwoty 
współczynników były pomniejszane proporcjonalnie do udziału danego rodzaju 
świadczeń lub ryczałtu PSZ w kwocie zobowiązania dla całej umowy. 

Świadczeniodawca, który nie zgadza się na nowe warunki będzie mógł rozwiązać umowę z 
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, pod warunkiem, że złoży oświadczenie o 
wypowiedzeniu w terminie tygodnia od dnia wejścia zarządzenia w życie. Zgodnie z treścią §2 
projektowanego rozporządzenia zasada ta ma zastosowanie także do zarządzeń, których 
zmiany miały miejsce przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. 
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Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-
zdrowotnej-5/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
paliwami gazowymi (numer z wykazu: 732). 

 

Proponowane zmiany w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami 
gazowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 280), zwanym dalej „rozporządzeniem taryfowym”, polegają 
na: 

 uzupełnieniu rozporządzenia o elementy doprecyzowujące zasady dokonywania 
rozliczeń przez przedsiębiorców energetycznych z odbiorcami paliw gazowych oraz 
ustalania stawek opłat przez przedsiębiorstwa energetyczne, 

 doprecyzowaniu treści rozporządzenia w celu ujednolicenia z przepisami 
rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego 
kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych 
gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017, 
str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem NC CAM”, oraz rozporządzenia Komisji (UE) 
2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący 
zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.3.2017, 
str. 29), zwanym dalej „rozporządzeniem NC TAR”. 

Ponadto propozycje przepisów obejmują wprowadzenie konta regulacyjnego dla działalności 
infrastrukturalnych w zakresie paliw gazowych, co ma na celu: 

– zapewnienie stabilnych warunków prowadzenia działalności dla operatorów przez 
ustanowienie ochrony przed niepełnym odzyskiwaniem przez operatora przychodów, które 
mają pokryć koszty uzasadnione, 

– ochronę podmiotów zamawiających usługi infrastrukturalne przed ponoszeniem 
nieuzasadnionych kosztów w przypadku gdy rzeczywisty przychód operatora przewyższa 
koszty uzasadnione prowadzenia działalności. 

Jedną ze zmian jest uchylenie § 2 pkt 23 obecnie obowiązującego rozporządzenia – wynika 
ona z faktu, iż w dystrybucji paliw gazowych nie stosuje się systemu wejścia/wyjścia, a stawki 
są kalkulowane jako grupowe. Usługi dystrybucji paliw gazowych nie są związane z 
faktycznym kierunkiem przepływu gazu ziemnego w poszczególnych gazociągach (stawki są 
kalkulowane na wyjściach z systemu dystrybucyjnego). Kolejną ze zmian jest dodanie do 
obecnie obowiązującego rozporządzenia ust. 4 w § 5. Zmiana ta ma na celu wprowadzenie 
przepisu mówiącego, iż w przypadku przedsiębiorstw energetycznych, które wykonują 
działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych, podział odbiorców na grupy 
taryfowe nie zależy od poziomu ciśnienia paliwa gazowego w miejscu dostarczania i odbioru 
paliw gazowych. Proponuje się również zmianę sposobu wyznaczania wartości ciepła spalania 
ze średniej ważonej na średnią arytmetyczną, uzyskaną z pomiarów wykonanych w okresie 
rozliczeniowym. Biorąc pod uwagę względną stałość parametrów gazu (w tym ciepła spalania) 
dla gazu odbieranego w konkretnym punkcie odbioru, nie jest zasadnym wyznaczanie 
średnioważonej wartości ciepła dla danego odbiorcy. 

Zmiana brzmienia § 46 obecnie obowiązującego rozporządzenia dotyczy sytuacji, w której 
infrastruktura dotychczas eksploatowana jako gazociąg bezpośredni lub sieć gazociągów 
kopalnianych miałaby zostać włączona do sieci dystrybucyjnej. Taka kategoria infrastruktury 
nie była dotychczas objęta świadczeniem usług dystrybucji paliwa gazowego, ponieważ nie 
wchodziła w skład sieci dystrybucyjnych. W związku z tym, mając na uwadze dbałość o interes 
podmiotów aktywnych na infrastrukturze pozasystemowej (szczególnie odbiorców), 
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proponowane jest wprowadzenie współczynników korekcyjnych w pierwszych latach po 
ewentualnym transferze infrastruktury pozasystemowej do sieci dystrybucyjnej 

Ponadto, nowelizacja obejmuje także ujednolicenie definicji usługi wirtualnego przesyłania 
zwrotnego z przepisami unijnymi, uzupełnienie regulacji o „sprzedaż rezerwową”, 
wprowadzenie zasad zaokrąglania współczynnika konwersji oraz doprecyzowanie zasad 
ustalania stawek za krótkoterminowe usługi przesyłania paliwa gazowego i świadczenie usług 
przesyłania paliwa gazowego na zasadach przerywanych w punktach innych niż punkty 
połączeń międzysystemowych 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-ksztaltowania-i-kalkulacji-taryf-oraz-
rozliczen-w-obrocie-paliwami-gazowymi/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (numer z wykazu: RC8). 
 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko procedowany jest w celu 
redukcji obciążeń nieuzasadnionych w obecnym systemie ocen oddziaływania na środowisko. 
Projekt rozporządzenia jest elementem reformy w Komponencie C1.2 Podniesienie poziomu 
dostępności i wykorzystania nowoczesnej przewodowej i bezprzewodowej na potrzeby 
społeczne i gospodarcze Krajowego Planu odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), i tym 
samym jest jednym z kamieni milowych niezbędnych do osiągnięcia w ramach KPO w terminie 
do końca marca 2022 roku. 

Proponowana zmiana legislacyjna nie zmienia całego systemu, ale ma na celu redukcję 
obciążeń dla jednej kategorii inwestycji w zakresie obowiązku uzyskiwania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Brak wymogu uzyskania jednej z decyzji 
administracyjnych nie zwalnia inwestora z obowiązku zachowania zgodności z wymogami 
ochrony środowiska, zachowania norm i standardów, które podlegają kontroli i weryfikacji w 
odrębnych procedurach, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269). 

W projekcie proponuje się rozwiązanie mające na celu redukcję obciążeń nieuzasadnionych 
w obecnym systemie ocen oddziaływania na środowisko poprzez wyłączenie instalacji 
radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujących pola 
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz z grupy przedsięwzięć 
wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez nieujęcie ich w 
§ 2 w ust. 1 w pkt 7 oraz w § 3 w ust. 1w  pkt 8 rozporządzenia ooś. W efekcie w trakcie 
procesu inwestycyjnego zmierzającego zarówno do budowy, jak i przebudowy lub rozbudowy 
tych obiektów nie będzie zachodziła potrzeba uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, co bezpośrednio skutkować będzie zmniejszeniem obciążeń podmiotów 
planujących realizację inwestycji w tym obszarze. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-przedsiewziec-mogacych-znaczaco-oddzialywac-na-srodowisko/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku 

dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów 
otrzymywanych z programu „Erasmus+” oraz wsparcia finansowego otrzymanego z 
programu „Europejski Korpus Solidarności” (numer z wykazu: 494). 

 

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, 
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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. Zwolnienie od podatku, określone w wymienionym na wstępie przepisie ustawy 
obejmujące stypendia, w tym otrzymywane w ramach programu „Erasmus+”, jest limitowane. 
Wysokość zwolnienia od podatku ustala się w oparciu o równowartość diety z tytułu podróży 
służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami 
kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium. 

W projekcie proponuje się rozwiązanie mające na celu zaniechanie poboru podatku 
dochodowego od osób fizycznych, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów, od nadwyżki 
ponad kwotę stypendium, otrzymywanego przez uczestników programu „Erasmus+”, 
zwolnionego od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy oraz wsparcia 
finansowego otrzymywanego przez uczestników programu „Europejski Korpus Solidarności”. 
Zaniechanie poboru podatku wychodzi naprzeciw rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2021/817 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającemu „Erasmus+”: unijny program 
na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu. Skutkiem programu będzie wydanie 
jednoznacznego rozstrzygnięcia wskazującego na brak konieczności opodatkowania w Polsce 
stypendiów wypłacanych z budżetu programu „Erasmus+” oraz wsparcia finansowego z 
programu „Europejski Korpus Solidarności” przez polskie instytucje i organizacje uczestnikom 
przyjeżdżającym z innych państw. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-zaniechania-
poboru-podatku-dochodowego-od-osob-fizycznych-od-dochodow-przychodow-z-tytulu-
stypendiow-otrzymywanych-z-programu-erasmus-oraz-wspa/ 
 

II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt siedem 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 Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie 

warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych 

podlegających dozorowi technicznemu 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 12 stycznia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. 

U. z 2022, poz. 68). 

 Akt prawny został wydany na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 

o dozorze technicznym. Rozporządzenie określa warunki techniczne dozoru 

technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń 

technicznych, materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub 

modernizacji urządzeń technicznych oraz naprawy i modernizacji urządzeń 

technicznych dla urządzeń ciśnieniowych: kotłów parowych, szybkowarów 

ciśnieniowych, kotłów cieczowych, zbiorników stałych, zbiorników przenośnych, z 

wyjątkiem zbiorników eksploatowanych jako transportowe naczynia ciśnieniowe w 

rozumieniu przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych, wytwornic acetylenu i 
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rurociągów technologicznych acetylenu wraz z osprzętem, przeznaczonych do 

transportu acetylenu, rurociągów technologicznych, rurociągów pary łączących kocioł 

z turbogeneratorem – o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 

2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.  

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

 

 

2/ Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

 Ustawa została opublikowana 12 stycznia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2022, 

poz. 66). 

 Celem ustawy jest rozszerzenie katalogu przesłanek obligatoryjnego i fakultatywnego 

zwolnienia członków rodziny mieszkańca domu pomocy społecznej z odpłatności za 

jego pobyt w domu pomocy społecznej. Do katalogu przesłanek fakultatywnych 

zwolnienia częściowego lub całkowitego z odpłatności za pobyt w domu pomocy 

społecznej z art. 64 ustawy o pomocy społecznej dodano nowa przesłankę tj. gdy 

osoba obowiązana do wnoszenia opłaty wykaże, w szczególności na podstawie 

dokumentów dołączonych do wniosku o zwolnienie z odpłatności, rażące naruszenie 

przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku 

alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do 

wnoszenia opłaty. W ustawie wprowadzono również zmianę do art. 64a ustawy 

regulującego obligatoryjne zwolnienie z odpłatności za pobyt członka rodziny w domu 

pomocy społecznej. Art. 64a rozszerzono o zwolnienie z odpłatności osoby, która 

przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu mieszkańca domu pomocy 

społecznej za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na 

szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub 

pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny 

rodzeństwa lub jej rodzica, chyba że skazanie uległo zatarciu. W ustawie zawarty został 

przepis przejściowy na podstawie którego, do spraw wszczętych i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie ustawy będą stosowane przepisy w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

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

 

 

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

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 10 stycznia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. 

U. z 2022, poz. 37). 

 Regulacja, zgonie z informacją umieszczoną w ocenie skutków regulacji ma na celu:: 

- zmianę perspektywy czasowej zrównania się ceny ciepła określonej w taryfie z ceną 

benchmarkową; 

- określenie dolnego limitu przychodów z przesyłania i dystrybucji ciepła, który stanowi 

podstawę kalkulacji stawek opłat za przesyłanie i dystrybucję ciepła; 
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- określenie dolnego limitu przychodów z wytwarzania ciepła w jednostkach wytwórczych 

nie korzystających z uproszczonego sposobu kalkulacji cen zgodnie z § 13 

rozporządzenia taryfowego, który stanowi podstawę kalkulacji cen ciepła i mocy 

zamówionej;  

- regulację terminów ogłaszania wskaźników przewidzianych we wzorach ust. 4-6 § 11; 

- powiązanie proponowanych przepisów z transformacją energetyczną systemów 

ciepłowniczych; 

- możliwość korekty taryf zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami 

- możliwość uzyskania bonusu powiązanego z redukcją emisji 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

przepisów wskazanych w § 2 rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 

stycznia 2028 roku. 

 

4/ Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy 

o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach 

publicznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 10 stycznia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. 

U. z 2022, poz. 32). 

 Ustawa ma na celu usprawnienie i przyśpieszenie prowadzenia postępowań 

scaleniowych, a także ustala procedury postępowania w zakresie postępowania 

scaleniowego w przypadku obowiązywania na terytorium kraju lub jego części stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. Ustawa 

wprowadza rozwiązania prawne umożliwiające rezygnację z odczytywania 

postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego na zebraniu uczestników 

scalenia, co przyczyni się do usprawnienia postępowań scaleniowych. Wprowadza się 

ponadto obowiązek zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania 

scaleniowego oraz postanowienia organu wyższego stopnia w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronach podmiotowych urzędu obsługującego organ, który wydał 

postanowienie.  

Zmiana ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów dotyczy m. in.: 

- doprecyzowania czynności związanych z określaniem przebiegu granic obszaru scalenia 

lub wymiany gruntów (tzw. granic zewnętrznych) wykonywanych po wszczęciu 

postępowania, przez odesłanie do przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego 

w zakresie określania przebiegu granic, tj. w szczególności wznowienia znaków 

granicznych, wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji 

gruntów i budynków lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, 

- określenia sposobu zawiadamiania właścicieli gruntów przyległych do granic obszaru 

scalenia o miejscu i terminie wykonywania czynności, o których mowa powyżej, 

analogicznie jak w postępowaniu scaleniowym, tj. w formie obwieszczenia, 

- wprowadzenia w postępowaniu scaleniowym i wymiennym możliwości zgłaszania przez 

uczestników scalenia lub wymiany, przed okazaniem projektu scalenia lub wymiany 

gruntów, propozycji co do sposobu wydzielenia gruntów w zamian za grunty 

dotychczas posiadane, w szczególności w zakresie ich lokalizacji. Wskazana zmiana 

zabezpiecza prawa uczestników scalenia lub wymiany, 
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- rozszerzenia składu komisji doradczej, o której mowa w art. 10 ustawy o scalaniu 

i wymianie gruntów, o przedstawiciela gminy oraz sołtysa lub członka rady sołeckiej 

wsi, 

- uregulowania kwestii doręczeń decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy 

o scalaniu i wymianie gruntów, 

- wskazania starosty jako organ właściwy do występowania z wnioskiem do sądu 

właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych o dokonanie wpisów w księgach 

wieczystych w zakresie zmian wynikających z decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia 

lub wymiany gruntów oraz wykreślenia wzmianki, o której mowa w art. 21 ust. 1 tej 

ustawy, 

- określenia katalogu dokumentów załączanych do wniosku starosty, tj. odpis ostatecznej 

decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, wypisy i wyrysy 

z operatu ewidencyjnego, a gdy jest to niezbędne – inne dokumenty stanowiące 

podstawę do ujawnienia tych zmian, np. wykaz synchronizacyjny wymagany przez 

niektóre sądy. Na wniosek starosty właściwy sąd będzie zobowiązany do dokonania 

wpisów w księgach wieczystych, za które nie pobiera się opłat, 

- wprowadzenia przepisów umożliwiających wykorzystanie środków komunikacji 

elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań 

scaleniowych,  

- wprowadzenia przepisów mających na celu usprawnienie procedury w zakresie ustalania 

stron postępowania w przypadku nieuregulowanego lub nieujawnionego stanu 

prawnego gruntów tworzących obszar scalenia. Regulacje te określają ponadto, co 

należy rozumieć pod pojęciem nieuregulowanego oraz nieujawnionego stanu 

prawnego gruntów tworzących obszar scalenia. 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, w wyjątkiem zmian 

odnoszących się do ustawy o drogach publicznych, które wchodzą w życie po upływie 

7 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia 

terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 7 stycznia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. 

U. z 2022, poz. 28). 

 W ocenie skutków regulacji wskazano, że rozporządzenie ma na celu wdrożenie 

rozwiązania, które pozwoli, aby korzyść z wyższej kwoty oraz wyższego progu 

dochodów podatnicy (w szczególności pracownicy, emeryci, renciści, zleceniobiorcy) 

odczuli od początku roku, tj. nie czekając na rozliczenie roczne. Rozporządzenie 

przedłuża terminy pobrania zaliczek przez płatników w szczególności od pracowników, 

emerytów, rencistów i zleceniobiorców, którzy uzyskują przychody m.in. z pracy na 

etacie, emerytury, renty, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego lub 

umowy zlecenia zawartej z firmą, w wysokości nieprzekraczającej 12,8 tys. zł 

miesięcznie, przy czym limit ten ustala się odrębnie dla każdego źródła tych 

przychodów. Przedłużenie terminu dotyczy zaliczek w części przekraczającej 
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wysokość zaliczek obliczonych według zasad obowiązujących na 31 grudnia 2021 r., 

zwanej „nadwyżką”. Przedłużany jest również termin przekazania zaliczek. 

Przedłużenie będzie mieć zastosowanie do terminu poboru miesięcznej zaliczki na 

podatek, która, obliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy PIT, będzie 

niższa, niż kwota zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z przepisami 

ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r. W przypadku gdy 

zaliczka na podatek obliczona według zasad obowiązujących na 31 grudnia 2021 r. 

będzie wyższa od zaliczki obliczonej według zasad obowiązujących w momencie jej 

obliczania, płatnik pobierze (w całości lub w części) nadwyżkę powstałą w poprzednich 

miesiącach. Wejście w życie rozporządzenia spowoduje, że podatnicy nie będą w 

trakcie roku płacić zaliczek w wysokości wyższej niż ta, którą od przychodów w tej 

samej wysokości zapłaciliby na 31 grudnia 2021 r. Przedłużenie terminów będzie miało 

zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 

2022 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń w obrocie energią elektryczną 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 7 stycznia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. 

U. z 2022, poz. 27). 

 Zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

sprzedawca paliw gazowych lub energii powinien powiadomić odbiorców, w sposób 

przejrzysty i zrozumiały, o podwyżce cen lub stawek opłat za dostarczane paliwa 

gazowe lub energię określonych w zatwierdzonych taryfach, w ciągu jednego okresu 

rozliczeniowego od dnia tej podwyżki. Przepisy ustawy – Prawo energetyczne oraz 

rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną  nie 

wskazują, co do zasady, jakie informacje i dane powinny się znaleźć na fakturze z tytułu 

sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Dlatego, konieczne jest doszczegółowienie 

w dodawanym przepisie rozporządzenia, obowiązku wskazania przez 

przedsiębiorstwo energetyczne struktury procentowej kosztów zakupu energii 

elektrycznej, na fakturze wystawianej i doręczanej w kolejnym okresie rozliczeniowym 

po wejściu w życie nowej taryfy. Dodatkowo dodaje się określony wzór na wyliczenie 

szacowanego udziału ceny uprawnień do emisji w cenie hurtowej energii elektrycznej 

w roku dostawy. Określenie z góry wiążącego wszystkie przedsiębiorstwa obrotu wzoru 

ma na celu ujednolicenie wyliczenia dla wszystkich obciążonych wyżej wymienionym 

obowiązkiem podmiotów, a co za tym idzie, skutkować będzie obiektywnymi i 

transparentnymi  wyliczeniami dla wszystkich odbiorców końcowych. 

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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