
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 17 do 23 lutego 2022 roku 

Raport na dzień 23 lutego 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projektów ustaw oraz 29. 
projektów 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 zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości 

środowiskowej (numer z wykazu: UD258) 
 

Celem projektowanej regulacji jest zmiana granic ustawowego zagrożenia za wykroczenia i 
przestępstwa przeciwko środowisku. Projektodawca dąży do ochrony środowiska naturalnego 
przed szkodliwymi działaniami, spełniającymi znamiona przestępstw lub wykroczeń przeciwko 
środowisku. Praktyka stosowania dotychczas obowiązującego prawa pokazuje, iż obecne 
sankcje karne są niewystarczające, w związku z tym należy dokonać zmiany przepisów. 
Reakcja karna powinna odpowiadać stopniowi społecznej szkodliwości czynu, zawinienia oraz 
rzeczywistym względom prewencji ogólnej i indywidualnej. Poprzez zaproponowaną 
nowelizację projektodawca dąży do wyeliminowania niedoskonałości aktualnych regulacji 
prawnych. 

Proponuje się zmianę art. 47 § 2 kk (kodeksu karnego (kk, polegającą na wprowadzeniu, w 
przypadku skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku, obligatoryjnego 
orzekania przez sąd nawiązki w wysokości od 10 000 do 10 000 000 złotych na rzecz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotkliwym problemem dla 
budżetu państwa oraz samorządów jest ponoszenie kosztów utylizacji porzuconych odpadów. 
Niejednokrotnie obciążenia te wynoszą kilkadziesiąt milionów złotych (np. usunięcie odpadów 
nagromadzonych nielegalnie na terenie Gorlic to 48 870 000,00 zł). Dlatego wśród 
proponowanych zmian jest nałożenie na sprawców przestępstw środowiskowych 
obligatoryjnego obowiązku wypłacenia nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do 10 000 000 złotych. Środki posłużą nie tylko do 
usuwania skutków działalności przestępczej, ale także zasilą różne programy ekologiczne, 
mające na celu m.in. poprawę jakości powietrza lub wody w Polsce. 

Oprócz tego nowelizacja obejmuje również zmianę art. 182 kk. Przepis ten penalizuje 
zanieczyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem 
jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka 
lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub 
zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach (art. 182 § 1 kk). 
Zmiana wprowadza nowe granice ustawowego zagrożenia – od roku do 10 lat. Proponuje się 



również podwyższenie do 5 lat wysokość kary pozbawienia wolności, którą można orzec 
wobec sprawcy tego czynu, działającego nieumyślnie (art. 182 § 2 kk). Ponadto zwiększono 
dolną i górną granicę ustawowego zagrożenia w przypadku gdy czyn określony w art. 182 § 1 
został popełniony w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach zakładu, w zakresie 
korzystania ze środowiska, na które wymagane jest pozwolenie (art. 182 § 3 kk). Nowa sankcja 
wynosi od 2 do lat 10 pozbawienia wolności. Oprócz tego wprowadzono surowszą karę za 
nieumyślne działanie sprawcy czynu, określonego w § 3 (art. 182 § 4 kk). Odtąd sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 

Projekt zawiera również nowe granice ustawowego zagrożenia dla czynów określonych w art. 
183. Przepis ten sankcjonuje m.in. niezgodne z prawem składowanie, usuwanie, 
przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów, które może zagrażać życiu lub 
zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni 
ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym (art. 183 § 1 kk). Obecnie za opisany 
czyn kk przewiduje karę pozbawienia wolności w granicach od 3 miesięcy do lat 5. 
Proponowana zmiana będzie polegała na zwiększeniu dolnej i górnej granicy ustawowego 
zagrożenia, polegającej na wprowadzeniu kary pozbawienia wolności w przedziale od roku do 
10 lat. Aktualna sankcja za przywożenie z zagranicy lub wywożenie za granicę bez 
wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom odpadów 
niebezpiecznych to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 183 § 5 kk). 
Proponowana zmiana zaostrza kary w tym zakresie zwiększając dolną i górną granicę 
ustawowego zagrożenia, która będzie wynosić od lat 2 do lat 12 pozbawienia wolności. 
Jednocześnie w art. 183 § 6 kk określono nowe granice ustawowego zagrożenia kary za ww. 
czyny popełnione poprzez nieumyślne działania sprawcy, tj. wskazano że tego rodzaju czyny 
zabronione mogą podlegać każe pozbawienia wolności do lat 5 (obecne brzmienie kk 
wskazuję jako granice kary 2 lata). 

Projekt nadaje strażom gminnym (miejskim) uprawnienie do wymierzania mandatów za 
wykroczenia przeciwko środowisku. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-
przeciwdzialania-przestepczosci-srodowiskowej-2/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

informacji podatkowych (numer z wykazu: 388) 
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji 
podatkowych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 68) jest wykonaniem delegacji ustawowych zawartych w 
art. 82 § 6, art. 82a § 2 i art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). 

Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia ma na celu rozszerzenie katalogu informacji 
podatkowych przesyłanych naczelnikom urzędów skarbowych przez organy rejestrujące 
pojazdy o rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu oraz wartość pojazdu 
wskazaną w dokumencie potwierdzającym nabycie pojazdu. Projekt rozporządzenia zawiera 
otwarty katalog dokumentów potwierdzających nabycie pojazdu. Wobec tego, że organy 
rejestrujące pojazdy nie gromadzą tych danych na potrzeby rejestracji pojazdów, nie są one 
przekazywane ani organom podatkowym ani zgłaszane do Centralnej Ewidencji Pojazdów, z 
której dane mogą być udostępniane organom podatkowym. Zakres przedmiotowy 
przekazywanych informacji lub udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów jest 
niewystarczający dla organów podatkowych dla prowadzenia czynności sprawdzających bez 
udziału podatnika. 

Projekt rozporządzenia nakłada na organ rejestrujący (starostę) obowiązek przekazywania 
informacji potwierdzających nabycie pojazdu oraz wartość pojazdu. 
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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-informacji-podatkowych/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (numer z 
wykazu: 177). 

 

Prace nad wydaniem przedmiotowego rozporządzenia wszczęto wskutek przyjęcia przez Sejm 
w dniu 14 października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997), która stanowi wdrożenie do prawa polskiego 
przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/645 zmieniającej dyrektywę 
2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych 
pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie 
praw jazdy. 

Przepisy projektowanego aktu prawnego wprowadzają do prawa polskiego nowe regulacje 
związane z procesem uzyskiwania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego ukończenie 
kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego przez kierowców wykonujących przewozy 
drogowe. W przeciwieństwie do obecnie obowiązujących przepisów proces ten został 
zcyfryzowany na wzór procesu uzyskiwania prawa jazdy, co oznacza, ze przed rozpoczęciem 
szkolenia w ośrodku szkolenia należy zarejestrować się w systemie teleinformatycznym 
starosty. Uzyskuje się to przez zgłoszenie do starosty i uzyskanie elektronicznego “profilu 
kierowcy zawodowego”. Wprowadzone ustawowo rozwiązanie wymaga wprowadzenia 
odpowiednich procedur postępowania przez organy wydające prawo jazdy, co wymaga 
zmiany przedmiotowego rozporządzenia. Główną zmianą proponowaną w przedmiotowym 
rozporządzeniu jest wprowadzenie nowego rozdziału regulującego procedurę wydawania 
profilu kierowcy zawodowego przez starostę. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wydawania-dokumentow-stwierdzajacych-uprawnienia-do-
kierowania-pojazdami/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich 
usytuowanie (numer z wykazu: 184). 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie wynika z 
brzmienia przepisów art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Przepis obliguje ministra właściwego 
do spraw transportu do wydania w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o 
zapewnieniu dostępności, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane. Projekt rozporządzenia uwzględnia również 
zalecenia Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz wnioski Prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego, zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych i innych 
podmiotów, wpływające do Ministerstwa Infrastruktury. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, na których za około 
95% zdarzeń odpowiadają użytkownicy dróg, zgłoszono szereg wniosków, które mogą 
znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach. Jednym z najważniejszych 
działań, jest umożliwienie wprowadzenia do stosowania nowoczesnych rozwiązań na 
przejazdach kolejowo-drogowych, takich jak np. systemy radarowe czy pętle indukcyjne, 
umożliwiające wykrywanie przeszkód na przejazdach, a także możliwość wprowadzenia przez 
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zarządców drogi dodatkowego oznakowania przejazdów kolejowo-drogowych, przez 
zastosowanie oznakowania poziomego w postaci linii wibracyjnych czy progów zwalniających 
oraz dodatkowe oznakowanie przejazdów kolejowo-drogowych znakami lub tablicami o 
zmiennej treści. Ponadto zgodnie z zaleceniami PKBWK uzupełniono § 10 o przepis 
nakazujący wyposażanie przejazdów kategorii D zlokalizowanych w granicach stacji kolejowej 
na torach, po których są realizowane przebiegi pociągowe zgodnie z warunkami technicznymi 
jak dla przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A lub B lub przejść kategorii E oraz 
wprowadzono w § 65 uwarunkowanie związane z rozróżnieniem czasów wstępnego 
ostrzegania od tego, czy przejazd lub przejście jest obsługiwane z miejsca, czy z odległości. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-warunkow-
technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-skrzyzowania-linii-kolejowych-oraz-bocznic-z-
drogami-i-ich-usytuowanie/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji lub sieci (numer z wykazu: 734). 

 

W związku z systemową zmianą uregulowania zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci w ustawie z dnia 20 maja 
2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 
1093), zaszła konieczność stworzenia ram prawnych określających zmianę tych zasad. Należy 
podkreślić, że ogólne zasady w tym zakresie zostały określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 716 z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia określi w szczególności: 

1) rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji lub sieci, dla których jest wymagane 
świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją, 

2) zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania czynności związanych 
z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz 
instalacji, urządzeń lub sieci, 

3) skład komisji kwalifikacyjnych oraz wymagania dla przewodniczącego, zastępcy i członków 
komisji kwalifikacyjnych ze względu na stanowisko pracy, zakres czynności i grupy urządzeń, 
instalacji i sieci, na których wykonywane są czynności przez osoby, których kwalifikacje 
sprawdza ta komisja, 

4) tryb przeprowadzania egzaminu przez komisję kwalifikacyjną, 

5) sposób wnoszenia opłaty, o której mowa w ust. 4, i jej wysokość, 

6) warunki i sposób gromadzenia przez komisje kwalifikacyjne dokumentacji z postępowania 
w sprawie sprawdzania kwalifikacji, 

7) wzór świadectwa kwalifikacyjnego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-
szczegolowych-zasad-stwierdzania-posiadania-kwalifikacji-przez-osoby-zajmujace-sie-
eksploatacja-urzadzen-instalacji-lub-sieci/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
(numer z wykazu: 27). 

 

Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach, które stanowi, że minister właściwy do spraw klimatu może 
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określić, w drodze rozporządzenia, wymagania dla określonych procesów przetwarzania lub 
dla instalacji do przetwarzania odpadów, z wyjątkiem składowania na składowiskach odpadów 
i termicznego przekształcania w spalarniach odpadów lub współspalarniach odpadów, oraz 
wymagania dla odpadów powstających w wyniku tych procesów, kierując się zapobieganiem 
zagrożeniom dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także zapobieganiem 
nieprawidłowościom przy przetwarzaniu odpadów. 

Głównym celem opracowywanego projektu rozporządzenia jest określenie wymagań dla 
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów 
pochodzących ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, w taki sposób, aby 
uzyskany stabilizat nie zawierał już odpadów ulegających biodegradacji i mógł być bezpiecznie 
unieszkodliwiany na składowisku odpadów. Dlatego też wiodącym procesem w mechaniczno-
biologicznym przetwarzaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jest 
proces unieszkodliwiania. Natomiast nowo powstałe odpady w procesie mechanicznym w 
instalacji MBP, przeznaczone do odzysku, będą zagospodarowywane na zasadach ogólnych 
określonych w ustawie o odpadach. 

W projekcie niniejszego rozporządzenia wprowadzono następujące najważniejsze 
rozwiązania prawne: 

1. Doprecyzowano definicję procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w oparciu o miejsce 
prowadzenia tego procesu, tj. w instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. 
zm.), co ma na celu zapewnienie prawidłowości prowadzenia tego procesu. 

2. Projekt rozporządzenia uzupełniono o obowiązek prowadzenia rozładunku i 
mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych w obiekcie zamkniętym będącym budynkiem w rozumieniu art. 3 pkt 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. 
zm.), uniemożliwiającym oddziaływanie czynników atmosferycznych na te odpady, 
wyposażonych w szczelne podłoże zapobiegające przedostawaniu się odcieków do 
środowiska i urządzenia wentylacyjne oraz ograniczające w szczególności 
przedostawanie się pyłów do powietrza, co ma na celu ograniczenie emisji 
do środowiska (w konsekwencji również uciążliwości zapachowych). 

3. Sposób klasyfikowania procesów mechanicznego i biologicznego przetwarzania 
odpadów dostosowano do obecnie określonych w ustawie o odpadach procesów 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, co ma na celu m.in. ujednolicenie klasyfikowania 
procesów, aby stworzyć te same warunki dla podmiotów prowadzących instalacje i 
zagwarantować równość tych podmiotów wobec prawa. Klasyfikacja procesów 
odzysku i unieszkodliwiania zawarta jest w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, 
jako niewyczerpujący wykaz procesów odzysku lub unieszkodliwiania. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-
mechaniczno-biologicznego-przetwarzania-niesegregowanych-zmieszanych-odpadow-
komunalnych/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w 
drodze mandatu karnego (numer z wykazu: 141). 

 

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w 
drodze mandatu karnego stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 95 § 5 ustawy z 
dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Celem 
projektowanej regulacji jest aktualizacja katalogu wykroczeń, za które Inspektorzy Inspekcji 
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Ochrony Środowiska są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Od 
ostatniej nowelizacji rozporządzenia zostało uchylonych wiele przepisów, które ujęte są w § 2 
rozporządzenia, w tym ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Ponadto, zgodnie z 
postulatami wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, dodano do katalogu wykroczeń, 
określonego w § 2, nowe wykroczenia, nieujęte dotychczas w rozporządzeniu. 

W § 2 rozporządzenia zostaną wskazane wykroczenia z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 
wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368). Ponadto przewiduje się zmianę katalogu wykroczeń 
z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 i 2361 oraz z 2021 r. poz. 2151). 

Planuje się także zaktualizować w § 2 wykaz wykroczeń z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269), za które Inspektorzy 
Inspekcji Ochrony Środowiska są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego. W obecnie obowiązującym rozporządzeniu w pkt 5 są wymienione przepisy, które 
zostały uchylone z ustawy – Prawo ochrony środowiska. W podobny sposób planuje się 
postąpić w przypadku wykroczeń, określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056) oraz w ustawie z 
dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850 i 2361 oraz z 
2021 r. poz. 2151). Oprócz tego w § 2 zostanie zaktualizowany wykaz przepisów z ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.). Dodano także 
nowe wykroczenia, za które inspektorzy będą mogli nakładać mandaty. 

W znowelizowanym § 2 planuje się uwzględnić także nowe wykroczenia, spenalizowane w 
ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1645), w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76) (w 
ramach aktualizacji, zostaną usunięte z katalogu uchylone wykroczenia, określone art. 41 pkt 
9-11 ww. ustawy) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1098 i 1718). Przewiduje się także zmianę katalogu wykroczeń z ustawy z dnia 29 
czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1792). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-prm-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-nadania-inspektorom-inspekcji-ochrony-srodowiska-uprawnien-
do-nakladania-grzywien-w-drodze-mandatu-karnego/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (numer z wykazu: MZ 
1294). 

 

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U z 2019 r. poz. 168, 
z późn. zm.),  finansowanie przez świadczeniobiorcę częściowych kosztów wyżywienia i 
zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu podlega waloryzacji o 
sumaryczną wartość zmian średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, jeżeli w kolejnym roku lub kolejnych 
latach, licząc od ostatniej waloryzacji, zmiana lub suma zmian tego wskaźnika przekroczy 
poziom 5%. 

Projekt rozporządzenia wprowadza zmianę polegającą na waloryzacji poziomu finansowania 
ponoszonych przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium 
uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu o wskaźnik określony w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego tj. o 5,1% . W związku z powyższym odpłatność za 
wyżywienie i zakwaterowanie ponoszonej przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i 
zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym wzrośnie łącznie za 21 dniowy turnus od 10,50 
zł – 42,00. 
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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-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-lecznictwa-
uzdrowiskowego-2/ 
 
 

II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści jeden 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 Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 23 lutego 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 449). 

 W obowiązującym obecnie stanie prawnym wartość finansowanych przez pracodawcę 
posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego 
tytułu jest wyłączona z podstawy wymiaru składek do wysokości nieprzekraczającej 
miesięcznie kwoty 190 zł. Za posiłek w rozumieniu przepisu § 2 ust. 1 pkt 11 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949) należy rozumieć zarówno gotowe 
posiłki jak i przetworzone produkty żywnościowe nadające się do bezpośredniego 
spożycia. Zmiana rozporządzenia ma na celu urealnienie kwoty wyłączenia z podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określonej w § 2 ust. 1 pkt 11 
ww. rozporządzenia. 

 Rozporządzenie wprowadza zmiany polegające na podniesieniu kwoty wartości 
finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia, 
jaka jest wyłączona z podstawy wymiaru składek, do kwoty 300 zł. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku. 
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