
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 17 do 23 marca 2022 roku 

Raport na dzień 23 marca 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 18. 
projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 
Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 5. projektów rozporządzeń dotyczących 
podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały 
one omówione w tekście poniżej. 
 
Ponadto przeprowadzono konsultacje projektu strategicznego dokumentu – planu rozwoju w 
zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 
2023-2032 (PRSP). 

Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię 
elektryczną na lata 2023-2032, bardziej kolokwialnie zwany Planem rozwoju systemu 
przesyłowego, jest wynikiem kilku lat doświadczeń stosowania nowatorskich analiz 
techniczno-ekonomicznych, w tym metod probabilistycznych, w zakresie planowania 
inwestycji w sieć przesyłową. Nakreślenie zbioru inwestycji w sieć zostało poprzedzone 
fundamentalną analizą scenariuszy rozwoju otoczenia i wnętrza systemu 
elektroenergetycznego po to, by wytypować takie inwestycje, które będą wnosiły wkład w 
bezpieczeństwo zasilania odbiorców w każdych warunkach 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-projektu-pse-plan-rozwoju-systemu-
przesylowego-prsp/  
 

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska 
Miedź przygotowano 3 stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz 
dokumentów strategicznych. 

1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie konsultacji aktualizacji 
dyrektywy UE chroniącej pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na 
działanie środków chemicznych (98/24/WE), które zostało przesłane do Komisji 
Europejskiej. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
w-sprawie-konsultacji-aktualizacji-dyrektywy-ue-chroniacej-pracownikow-przed-ryzykiem-
zwiazanym-z-narazeniem-na-dzialanie-srodkow-chemicznych-98-24-we/ 

2. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie 
ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr UC99 w Wykazie 
prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane do 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-ustawy-o-
zmianie-ustawy-o-oze-oraz-niektorych-innych-ustaw-nr-uc99/ 

3. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do proponowanych wartości 
dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego dla benzenu [71-43-2], które zostało 
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przesłane do Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i 
Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
uwagi-do-proponowanych-wartosci-dopuszczalnych-wielkosci-narazenia-zawodowego-dla-
benzenu/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe (numer z wykazu: UD358) 
 

W aktualnym stanie prawnym, w związku z długotrwałym oczekiwaniem na wpis do księgi 
wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na zakup nieruchomości, banki 
obciążają z tego powodu dodatkowymi kosztami kredytobiorców. 

Celem projektu jest wprowadzenie zmiany, która zapobiegnie pobieraniu przez banki 
wygórowanych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki 
zabezpieczającej kredyt zaciągany na zakup nieruchomości, wówczas gdy wniosek o wpis był 
zasadny. Cel ten ma być zrealizowany przez wprowadzenie zasady, że w przypadku 
naliczenia przez bank dodatkowej opłaty lub prowizji, związanych z oczekiwaniem na wpis do 
księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz 
tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet 
innych należności obciążających kredytobiorcę. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-bankowe/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania 

informacji dotyczących spółek nieruchomościowych (numer z wykazu: 527) 
 

Na podstawie art. 50 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych 
może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa 
podatkowego (z wyjątkiem terminów określonych w art. 68–71, art. 77 § 1, art. 79 § 2, art. 80 
§ 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118), określając grupy podatników, którym przedłużono 
terminy, rodzaje czynności, których termin wykonania został przedłużony, oraz dzień upływu 
przedłużonego terminu. 

W celu zapewnienia spółkom nieruchomościowym i podatnikom narzędzi do przesyłania 
zgodnie z przepisami ustawy w projektowanym rozporządzeniu proponuje się przedłużenie do 
30 września 2022 r. terminu składania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych, 
których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 
maja 2022 r. 

Zgodnie z art. 45 ust. 3f ustawy PIT oraz art. 27 ust. 1e ustawy CIT, spółki nieruchomościowe 
i podatnicy są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 
do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, 
albo do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej, 
w przypadku gdy spółka ta nie jest podatnikiem podatku dochodowego, informacje dotyczące 
posiadania praw w spółce nieruchomościowej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-przedluzenia-
terminu-przekazywania-informacji-dotyczacych-spolek-nieruchomosciowych/ 
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2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie 
określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach 
i pracowniach tych jednostek (numer z wykazu: MZ 1231). 

 

Projekt rozporządzenia zakłada dokonanie zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
8 września 2017 r. w sprawie  określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk 
w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (Dz. U. poz. 1724), które wydane 
zostało na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1749). Dotychczasowe brzmienie było nieczytelne i budziło wątpliwości 
interpretacyjne m. in. dotyczące wymagań dla kierownika oddziału terenowego, ponieważ 
stanowisko to nie było wprost wymienione w rozporządzeniu. Nowelizacja podyktowana jest 
również zmianami zachodzącymi na rynku pracy, w szczególności związanymi z trudnościami 
w znalezieniu kadry posiadającej specjalizację zgodną z profilem danego działu lub pracowni, 
a centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa coraz częściej sygnalizują problemy z pozyskaniem 
odpowiednio wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek. 

W projekcie dokonano weryfikacji stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób 
zatrudnionych w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa w szczególności na stanowiskach 
kierowniczych w działach i pracowniach tych jednostek. Przedmiotowe zmiany przyczynią się 
do umożliwienia centrom krwiodawstwa i krwiolecznictwa zatrudniania na stanowiskach 
kierowniczych w poszczególnych działach i pracowniach osób o innych specjalizacjach, niż 
dotychczas wymagane,  a które jednocześnie dają gwarancję, iż bezpieczeństwo dawców, jaki 
i pacjentów będzie zapewnione. Zmiany te przyczynią się też do usprawnienia funkcjonowania 
centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które borykają się z trudnościami związanymi z 
pozyskaniem pracowników spełniających wymagania określone w obowiązującym 
rozporządzeniu. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajace-
rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-kwalifikacji-i-stazu-pracy-wymaganych-od-osob-
zatrudnionych-w-jednostkach-organizacyjnych-publicznej-sluzby-krwi-oraz-wykazu-s/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo 

wykonywania zawodu fizjoterapeuty (numer z wykazu: MZ 1272). 
 

Wydanie rozporządzenia na podstawie upoważnienia zawartego w art. 24 ust. 2 ustawy ma 
na celu określenie wzoru dokumentu PWZ fizjoterapeuty, oraz szczegółowych rodzajów 
zabezpieczenia go przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę 
nieuprawnioną, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych oraz 
sposobem użytkowania dokumentu. 

Wzór dokumentu PWZ fizjoterapeuty, ma określony układ graficzny oraz kolorystykę i 
parametry, dane spełniające umożliwienie maksymalnego zabezpieczenia dokumentu przed 
jego podrobieniem i wydawanie jednolicie brzmiącego i wyglądającego dokumentu przez długi 
okres czasu, pomimo zmieniających się warunków technicznych związanych z drukowaniem 
dokumentu. Ponadto, dokument PWZ fizjoterapeuty spełnia wymagania określone w ustawie 
z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660 i 1997) i 
posiada szereg zabezpieczeń zgodnych z przepisami tej ustawy. Wydane dotychczas 
dokumenty „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” na podstawie dotychczasowych 
przepisów zachowują ważność. 
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Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-wzoru-
dokumentu-prawo-wykonywania-zawodu-fizjoterapeuty/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (numer z 
wykazu: 147). 

 

Nowelizacja rozporządzenia wynika z potrzeby wdrożenia zmian do dyrektywy Rady 96/53/WE 
z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się 
na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i 
międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym 
wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 
czerwca 2019 r. Zmiany dotyczą m.in. dodania nowych definicji pojazdu bezemisyjnego oraz 
bezemisyjnego pojazdu ciężkiego, zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej zespołu 
pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym o dodatkową masę z racji zastosowania 
technologii paliwa alternatywnego wynoszącej maksymalnie 1 tonę oraz zwiększenia 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów i zespołu pojazdów bezemisyjnych o dodatkową 
masę z racji zastosowania technologii bezemisyjnej wynoszącej maksymalnie 2 tony. Projekt 
rozporządzenia dostosowano również do wymagań rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) 2019/1916 ustanawiającego szczegółowe przepisy w odniesieniu do stosowania 
urządzeń aerodynamicznych montowanych z tyłu pojazdu zgodnie z dyrektywą Rady 
96/53/WE. 

Ponadto wprowadzono wymagania w zakresie tylnego wychylenia pojazdu. Zmiana ma na 
celu dostosowanie krajowych wymagań w zakresie warunków technicznych do wymagań 
obowiązujących w procedurze homologacji typu pojazdu. W projekcie dokonano również m.in. 
zmiany brzmienia § 9 rozporządzenia dotyczącego dokonywania zmian konstrukcyjnych w 
pojeździe. Jednocześnie w projekcie rozporządzenia ujednolicono m.in. wymagania 
obowiązujące na poziomie Unii Europejskiej w procedurze homologacji typu UE oraz ONZ 
m.in. w zakresie: zmiany do Regulaminu nr 13 ONZ dotyczącego homologacji pojazdów 
kategorii M, N i O w zakresie hamowania, zmiany do Regulaminu nr 58 ONZ dotyczącego 
homologacji urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod tył pojazdu, zmiany do 
Regulaminu nr 107 ONZ dotyczącego przepisów homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w 
zakresie ich budowy ogólnej, zmiany do Regulaminu nr 142 ONZ dotyczącego homologacji 
pojazdów silnikowych w odniesieniu do montowania ich opon. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajace-
rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-technicznych-pojazdow-oraz-zakresu-ich-
niezbednego-wyposazenia/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (numer z wykazu: 
521). 

 

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.). 

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest zawieszenie stosowania przepisów § 16 
ust. 4f pkt 3-5 załącznika do rozporządzenia, dotyczących zasady obniżania współczynnika 
korygującego w przypadku zwiększenia po dniu 1 lipca 2021 r. kwoty zobowiązania Funduszu 
wynikającego ze wzrostu: 

1. ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej, 
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2. ryczałtu, 

3. ryczałtu systemu zabezpieczenia związanego ze zwiększeniem ceny jednostki 
sprawozdawczej lub wartości taryfy świadczeń ustalonej po dniu 1 stycznia 2022 r. 

w przypadku zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej skutkującej 
zwiększeniem kwoty zobowiązania w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 
2022 r. 

Wprowadzane rozwiązanie ma na celu ochronę świadczeniodawców przed skutkami inflacji 
przez utrzymanie kwot wynikających z podniesienia wyceny świadczeń i niepomniejszanie 
kwot współczynnika korygującego umowy. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-
zdrowotnej-6/ 
 

II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści 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 Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu 

dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 22 marca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022, 

poz. 652). 

 Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 66 ust. 8 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przepis 

ten stanowi, że minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia: 

- format dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, 

- format raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

kierując się potrzebą poszerzania dostępu do informacji o środowisku. 

Rozporządzenie określa format, czyli standard zapisu informacji w pliku danego typu. Wymóg 

przekazywania w określonym formacie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko i wyników inwentaryzacji przyrodniczej wykonanych na potrzeby jego 

sporządzenia pozwoli na uporządkowanie znacznych ilości danych przekazywanych do 

właściwych organów administracji publicznej.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. 
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2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru 

ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na 

terytorium Ukrainy 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 18 marca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022, 

poz. 641). 

 W obecnym stanie prawnym podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek są 

zobowiązani rozpoznać dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością 

gospodarczą, o których mowa w art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą o CIT”, do których zalicza się między innymi koszty wytworzenia lub cenę nabycia 

rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn oraz koszty poniesione z tytułu realizacji 

nieodpłatnego świadczenia. W przypadku przekazania darowizn lub realizacji świadczenia 

nieodpłatnego podatnicy są zobowiązani ustalić dochód zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy 

o CIT. 

Rozporządzenie przewiduje zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek od osiągniętych 

dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, o którym mowa w 

art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, osiągniętego w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 

31 grudnia 2022 r., odpowiadających: 

1) wysokości poniesionych kosztów wytworzenia lub cenie nabycia rzeczy lub praw będących 

przedmiotem darowizn przekazanych podmiotom wymienionym w art. 38w ust. 1 ustawy na 

cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy: 

a) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), 

lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku 

publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,  

b) jednostkom samorządu terytorialnego,  

c) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,  

d) podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy 

działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego;  

2) kosztów poniesionych z tytułu wykonania nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest 

przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego  na rzecz 

podmiotów wymienionych w pkt 1. 

Przedmiotowe zaniechanie będzie miało  zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 24 

lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia 

terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób 

prawnych 
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 Rozporządzenie zostało opublikowane 18 marca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022, 

poz. 639). 

 Zgodnie z rozporządzeniem  przedłuża się do dnia 30 czerwca 2022 r. dla podatników podatku 

dochodowego od osób prawnych termin do:  

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku 

podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 

r.,  

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy 

między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych 

zaliczek za okres od początku roku ‒ o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.2)  

Ponadto przedłuża się do dnia 30 czerwca 2022 r. dla podatników podatku dochodowego od 

osób prawnych termin, o którym mowa w art. 28r ust. 1 ustawy, do złożenia deklaracji o 

wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 

grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.  

Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2022 r. termin do wykonania przez podatników podatku 

dochodowego od osób prawnych obowiązków, o których mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 

ustawy, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek 

rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 marca 2022 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

4/ Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 

 

 Ustawa została opublikowana 18 marca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022, poz. 

631). 

 Celem ustawy jest uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów ustawy z dnia  

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) w zakresie: 

- zasad przyłączania do sieci, w przypadku gdy do sieci ma być przyłączona inna sieć, 

dla której operatorem systemu wyznaczono to samo przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych, a także opłat za przyłączenie do sieci 

przesyłowej gazowej; 

- uprawnień, obowiązków oraz obszaru działania operatora systemu przesyłowego gazowego, 

operatora systemu połączonego gazowego oraz właściciela sieci przesyłowej gazowej, na 

której wyznaczono operatora systemy przesyłowego gazowego; 

- relacji pomiędzy właścicielem sieci przesyłowej gazowej, a operatorem systemu 

przesyłowego gazowego wyznaczonym na tej sieci, w tym:  

- korzystania przez operatorów systemów z majątku właściciela sieci,   

- zawierania umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego 

gazowego,   

- wynagradzania właściciela systemu przesyłowego gazowego,   

- pokrywania kosztów poniesionych przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo 

operatora systemu połączonego gazowego w związku z pełnieniem obowiązków operatora z 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/631


wykorzystaniem sieci właściciela sieci przesyłowej gazowej; 

- kompetencji krajowego organu regulacyjnego – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

- koncesji na przesyłanie paliw gazowych, w tym: 

a) ograniczenie możliwości udzielenia tej koncesji wyłącznie podmiotowi, który działa w formie 

spółki akcyjnej, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, 

b) postanowień koncesji. 

Ustawa zawiera przepis przejściowy określający, iż do umów o przyłączenie do sieci 

przesyłowej gazowej zawartych przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy stosuje się 

przepisy dotychczasowe. 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest 

używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 17 marca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022, 

poz. 619). 

 Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników 

lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących 

mających postać oprogramowania (Dz. U. poz. 965) następuje w związku z rozszerzeniem 

możliwości stosowania takich kas o kolejną grupę podatników, tj. świadczących usługi mycia, 

czyszczenia samochodów i podobnych usług (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). Rozwiązanie to ma zachęcić 

przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy poprzez łatwą dostępność i obniżenie całkowitych 

kosztów posiadania kas rejestrujących. Zgodnie z treścią Oceny Skutków Regulacji 

wprowadzenie tego rozwiązania ma na celu zwalczanie nierównej konkurencji, wynikającej 

m.in. z tego, iż niektóre podmioty budują swój biznes i przewagę konkurencyjną na działaniu 

niezgodnym z przepisami prawa, uchylając się od płacenia podatków. Stosowanie kas w 

postaci oprogramowania ma zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej w 

zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od 

opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne w 

czasie rzeczywistym. 

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