
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 24 lutego do 2 marca 2022 roku 

Raport na dzień 2 marca 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 35. 
projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 
Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustawy i 6. projektów rozporządzeń dotyczących 
podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały 
one omówione w tekście poniżej. 
 

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 – uwagi do projektu rozporządzenia 
Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin 
doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (nr 797 w 
Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), które zostały przesłane do 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-klimatu-i-srodowiska-w-sprawie-pobierania-
oplaty-mocowej-i-wyznaczania-godzin-doby-przypadajacych-na-szc/ 

2. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia 
Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla 
zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi (nr 
600 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), które zostały przesłane 
do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-klimatu-i-srodowiska-w-sprawie-oceny-
wystepowania-znaczacego-zagrozenia-dla-zdrowia-ludzi-lub-stanu-srod/ 

3. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do dokumentu projektu 
„Strategii współpracy z partnerami w ramach programu Fundusze Europejskie dla 
Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)”, które zostały przesłane do Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-dokumentu-strategia-
wspolpracy-z-partnerami-w-ramach-programu-feng-2021-2027/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (numer z 

wykazu: UD101) 
 

https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-klimatu-i-srodowiska-w-sprawie-pobierania-oplaty-mocowej-i-wyznaczania-godzin-doby-przypadajacych-na-szc/
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https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-klimatu-i-srodowiska-w-sprawie-oceny-wystepowania-znaczacego-zagrozenia-dla-zdrowia-ludzi-lub-stanu-srod/
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https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-dokumentu-strategia-wspolpracy-z-partnerami-w-ramach-programu-feng-2021-2027/


W Polsce, w ostatnich dekadach obserwuje się częstsze występowanie suszy i problemów 
związanych z tym zjawiskiem. Scenariusze zmian klimatu wskazują na pogłębienie się skali 
zjawiska suszy oraz coraz dłuższych okresów jego trwania w ciągu roku, w szczególności w 
pasie środkowej Polski. Polska znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie pod 
względem zasobów wodnych. W naszym kraju na jednego mieszkańca przypada ok. 1600 
m3/rok (ilość wody odpływającej z danego kraju na jednego mieszkańca na rok). W trakcie 
suszy wskaźnik ten spada poniżej 1000 m3/rok/osobę. Średnia wartość ww. wskaźnika w 
Europie jest prawie 3 razy większa i wynosi ok. 4500 m3/rok/osobę. Biorąc powyższe pod 
uwagę, nasz kraj należy do grupy państw zagrożonych deficytem wody. 

Jednym z głównych celów przedmiotowego projektu ustawy jest wprowadzenie do systemu 
prawnego rozwiązań, które pozwolą na uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z 
przygotowaniem do realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku suszy. 

Uproszczenia w procedurze przygotowania i realizacji inwestycji będą polegać 
w szczególności na: 

1) wprowadzeniu do systemu prawnego, wydawanej przez właściwego wojewodę decyzji o 
pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, która będzie 
instrumentem, co do zasady, całościowo regulującym kwestię realizacji inwestycji i jej 
poszczególnych części, w konsekwencji projektowane rozwiązanie doprowadzi do 
minimalizacji liczby postępowań oraz czasu potrzebnego na wydanie aktów administracyjnych 
niezbędnych do realizacji inwestycji, 

2) uproszczeniu procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o pozwoleniu na 
realizację inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, np. decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji, zgód wodnoprawnych; 

3) przyśpieszeniu postępowań administracyjnych przez określenie i skrócenie czasu na 
wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć, 

4) wprowadzeniu przepisów pozwalających inwestorowi na skuteczne uzyskanie prawa do 
nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu 
adekwatnego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie 
praw do nieruchomości z jednoczesnym poszanowaniem praw podmiotów, którym przysługują 
prawa rzeczowe, do tych nieruchomości, 

5) umożliwieniu inwestorowi wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, 
badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o których mowa w ustawie 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 (Dz. U. z 
2021 r. poz. 2373, z późn. zm.); 

6) wyłączeniu w określonym zakresie zastosowania przepisów o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji  oraz przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326, z późn. zm.) w przypadku przygotowywania inwestycji w 
zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. 

Oprócz uproszczenia procesu inwestycyjnego projektowane przepisy wprowadzają katalog 
różnych rozwiązań, doraźnych, jak i stałych, które będą sprzyjać zatrzymaniu wody w 
środowisku – w lasach i w parkach, na terenach rolniczych oraz w gospodarstwach. 
 
Projekt ustawy na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-
przeciwdzialania-skutkom-suszy/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 

ustaw (numer z wykazu: UC99) 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-suszy/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-suszy/


W projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 
ustaw dokonywane są zmiany w ramach wielu obszarów dotyczących odnawialnych źródeł 
energii, których wspólnym celem jest zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w krajowym 
zużyciu energii brutto, a także szeroko pojęty rozwój sektora energii zgodny z ambicjami 
redukcji emisyjności gospodarki i spełniania zobowiązań międzynarodowych. 

Projekt, w szczególności, ma za cel transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych (Dz. Urz. UE L 328, z 21.12.2018 r.), tzw. „dyrektywa RED II” 

W projekcie proponuje się wprowadzenie zmian w następujących obszarach: 

1. Biometan 

2. Klastry energii 

3. Transpozycja RED II w następujących obszarach:  

o Ciepłownictwo i chłodnictwo (art. 23-24 RED II) 

o Gwarancje pochodzenia (art. 19 RED II) 

o Krajowy Punkt Kontaktowy OZE (art. 16 RED II) 

o Procedury administracyjne (art. 15-16 RED II) 

o Partnerski handel energią – peer-to-peer (art. 21 RED II) 

4. Modernizacja instalacji odnawialnych źródeł energii 

5. Wsparcie operacyjne dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia 

6. Hybrydowe instalacje OZE 

7. Morska energetyka wiatrowa (przepisy uzupełniające) 

8. Pozostałe regulacje 

Z uwagi na szeroki zakres regulacji unijnej, niniejszy projekt nie stanowi całościowego 
wdrożenia dyrektywy 2018/2001. Niektóre przepisy wdrażające przedmiotową dyrektywę, 
w szczególności dotyczące kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy, a także 
dotyczące sektora transportowego, procedowane są w ramach projektu ustawy o zmianie 
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw – nr UC110 
w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

Projekt, w zakresie rozwiązań dot. biometanu oraz klastrów energii, stanowi kamień milowy 
wskazany w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). 

Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
(m.in) 

Wprowadzenie definicji biometan, Określenie zasad wykonywania działalności w zakresie 
wytwarzania biometanu, Utworzenie rejestru wytwórców biogaz; Obowiązek przyłączenia 
instalacji odnawialnego źródła energii do sieci ciepłowniczej oraz zakupu ciepła z OZE; 
Gwarancje pochodzenia ciepła albo chłodu wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii 
w instalacjach odnawialnego źródła energii 

Zmiany w ustawie– Prawo energetyczne (m.in.) 

Rozszerzenie definicji paliw gazowych; Wskazanie alternatywnej możliwości wykonania 
przyłącza do sieci gazowej; Obowiązek przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej oraz prawo 
odłączenia się od sieci ciepłowniczej; Obowiązek publikowania przez przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji ciepła informacji dotyczącej 
spełnienia wymogu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego oraz udziału energii 
odnawialnej w systemie ciepłowniczym; Obowiązek sporządzenia oceny potencjału systemów 
ciepłowniczych i chłodniczych przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego; Zagwarantowany poziom zwrotu z kapitału w zakresie źródeł 
i infrastruktury OZE oraz odnawialnych źródeł ciepła 

Drugim, istotnym obszarem niniejszej interwencji legislacyjnej są propozycje przepisów 
mających na celu stworzenie atrakcyjnych warunków prawnych dla rozwoju energetyki 
rozproszonej w Polsce. Celem podejmowanych działań jest poprawa lokalnego 



bezpieczeństwa energetycznego oraz zapewnienie szerszego wykorzystania miejscowych 
zasobów, w tym surowców energetycznych, odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości oraz społeczności lokalnych. Analiza dotychczasowego funkcjonowania 
klastrów energii wykazała potrzebę wprowadzenia zmian w obszarze regulacyjnym w celu 
zwiększenia potencjału tej formy współpracy poprzez zaproponowanie konkretnych rozwiązań 
uczestnikom porozumienia klastra energii. Przyjęto także założenie o potrzebie zapewnienia 
lokalnego działania i lokalnych korzyści w wyniku działalności energetycznej prowadzonej 
w formule klastra. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odnawialnych-
zrodlach-energii-oraz-niektorych-innych-ustaw-2/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania 

pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów 
związanych z rejestracją pojazdów (numer z wykazu: 193) 

 

Konieczność wydania do dnia 4 września 2022 r. przedmiotowego rozporządzenia wynika z 
art. 1 pkt 16 oraz art. 29 pkt 6 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o 
ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), zmieniających delegacje i 
wytyczne do wydania przez ministra właściwego do spraw transportu rozporządzenia na 
podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym. Przygotowując projekt rozporządzenia planowane jest uwzględnienie zmian 
przepisów wynikających z tzw. „pakietu deregulacyjnego”, które wchodzą w życie 4 września 
2022 r., tj.: 

– zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu oraz rezygnacji z obowiązku posiadania 
nalepki kontrolnej, 

– konieczności określenia wzorów stosowanych formularzy związanych z rejestracją i czasową 
rejestracją pojazdów,w tym wzoru wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie 
pojazdu i wzoru decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji albo wyrejestrowaniu pojazdu, 
zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu a także wzoru wniosku o wydanie: wtórnika 
dowodu rejestracyjnego, wtórnika pozwolenia czasowego, nowego dowodu rejestracyjnego, 
wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz nowego dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) 
rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym, a także wzoru wniosku o wydanie 
dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika dla pojazdu 
zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zaświadczenia 
potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym (zmiana delegacji art. 
76 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym). 

Projekt rozporządzenia stanowi zarówno kontynuację dotychczasowego stanu prawnego w 
zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów jak również wprowadza nowe rozwiązania. 
Opracowując projekt wzięto pod uwagę: 

– konieczność rozszerzenia pojemności rejestracyjnej dla tablic rejestracyjnych 
zmniejszonych, w związku ze zgłaszanym przez niektóre organy rejestrujące wyczerpywaniem 
się pojemności rejestracyjnej dla tych tablic; 

– wprowadzenie zmniejszonych tablic rejestracyjnych zabytkowych oraz zabytkowych tablic 
motorowerowych, co było przedmiotem wniosków ze strony środowisk posiadaczy pojazdów 
zabytkowych; 

– potrzebę zachowania ciągłości procesu rejestracji pojazdów i warunków produkcji tablic 
rejestracyjnych oraz przepisów wynikających z historii rozporządzenia w sprawie rejestracji i 
oznaczania pojazdów. 

Ponadto w projekcie rozporządzeniu: 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-oraz-niektorych-innych-ustaw-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-oraz-niektorych-innych-ustaw-2/


– zrezygnowano z możliwości umieszczania wniosków o dodatkową tablicę rejestracyjną oraz 
o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego na odwrocie wniosku o rejestrację 
pojazdu w związku z ujęciem niniejszych kwestii we wzorach stanowiących załączniki do 
rozporządzenia; 

– zmieniono katalog dokumentów potwierdzających prawo własności, nadal jednak będzie to 
katalog otwarty; 

– zrezygnowano z wymogu składania wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie pojazdu z powodu 
kradzieży zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie 
kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu 
wystawione przez właściwy organ, funkcjonujących bez wymogu ustawowego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-rejestracji-i-
oznaczania-pojazdow-wymagan-dla-tablic-rejestracyjnych-oraz-wzorow-innych-dokumentow-
zwiazanych-z-rejestracja-pojazdow/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (numer z wykazu: MZ 
1178). 

 

W projekcie rozporządzenia wprowadza się przepisy regulujące bezpieczne dla pacjenta, 
lekarza dentysty i środowiska procedury postępowania z amalgamatem stomatologicznym. 
Wycofuje się amalgamat stomatologiczny w leczeniu stomatologicznym dla całej populacji 
uprawnionych świadczeniobiorców, a w jego miejsce stosuje się cementy szkłojonomerowe 
(cement szkłojonomerowy,  cement szkłojonomerowy o zwiększonej gęstości; cement 
szkłojonomerowy wzmocniony żywicą) do wypełnień. 

Równocześnie świadczeniodawcy, którzy usuwają wypełnienia amalgamatowe są 
zobowiązani do wyposażenia swoich gabinetów w separatory amalgamatu do celów 
zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w 
zużytej wodzie. Po wyposażeniu gabinetów w separatory amalgamatu świadczeniodawcy 
będą mogli zakontraktować świadczenie usunięcie wypełnienia amalgamatowego. Koszt 
zakupu separatora będzie kompensowany poprzez dodanie do istniejących taryf produktów 
rozliczeniowych kosztów amortyzacji separatora. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajace-
rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-leczenia-
stomatologicznego/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej 

przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (numer z wykazu: 180). 
 

Konieczność opracowania projektu nowego rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie 
opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i 
Kierowców podyktowana jest utratą mocy obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra 
Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód 
Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 2546). 

Projekt rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – 
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców stanowi realizację zmian wprowadzonych ustawą 
z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych 
innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła obowiązek pobierania opłaty ewidencyjnej za wydanie 
karty kwalifikacji kierowcy. 

Rozporządzenie określa: 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-rejestracji-i-oznaczania-pojazdow-wymagan-dla-tablic-rejestracyjnych-oraz-wzorow-innych-dokumentow-zwiazanych-z-rejestracja-pojazdow/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-rejestracji-i-oznaczania-pojazdow-wymagan-dla-tablic-rejestracyjnych-oraz-wzorow-innych-dokumentow-zwiazanych-z-rejestracja-pojazdow/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-rejestracji-i-oznaczania-pojazdow-wymagan-dla-tablic-rejestracyjnych-oraz-wzorow-innych-dokumentow-zwiazanych-z-rejestracja-pojazdow/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-leczenia-stomatologicznego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-leczenia-stomatologicznego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-leczenia-stomatologicznego/


1)     wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 
3 i 3a, art. 80t ust. 2, art. 81b ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 
ust. 5, art. 15a ust. 8, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 
2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 
pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, 
art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.), a także 
w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 
r. poz. 180, z późn. zm.) i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 
towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756, z późn. zm.) oraz sposób jej wnoszenia; 

2)     tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty 
ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania; 

3)         wzór miesięcznego sprawozdania, o którym mowa w art. 80d ust. 3a pkt 2 ustawy, 
zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na 
rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. 

Wysokość opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy określono na kwotę 0,50 zł. Taka sama 
kwota jest obecnie pobierana za wydanie prawa jazdy. Określając wysokość opłaty wzięto pod 
uwagę również zakres danych, który w efekcie wykonania tej czynności będzie przekazywany 
do centralnej ewidencji pojazdów, gromadzony w tej ewidencji i udostępniany uprawnionym 
podmiotom. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mc-w-sprawie-oplaty-
ewidencyjnej-stanowiacej-przychod-funduszu-centralna-ewidencja-pojazdow-i-kierowcow/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości 
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne (numer z wykazu: 810). 

 

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
września 2010 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości 
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne jest odpowiedzią na popyt ludności na gotówkę. 

Obowiązujące w tym zakresie przepisy § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać 
ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i 
inne jednostki organizacyjne nakładają określone limity gotówki, które mają zastosowanie w 
odniesieniu do wielkości kwot przewożonych bankowozami. Powoduje to spowolnienie 
możliwości zasilania banków i bankomatów w gotówkę i w konsekwencji skutkuje nawet 
czasowym wyłączaniem bankomatów z użytkowania. 

W celu wyeliminowania przedmiotowego problemu, niniejszą nowelizacją proponuje się 
dodanie przepisu epizodycznego (§ 7a), który zapewni, że od 2 marca do 15 marca 2022 r. 
limity wartości pieniężnych, które będą mogły być transportowane do banków i bankomatów 
zostaną podwojone, odpowiednio: 

1) transport bankowozami typu A będzie wymagany dla wartości pieniężnych powyżej 48 
jednostek obliczeniowych; 

2) transport bankowozami typu C, wyposażonymi w pojemniki specjalistyczne co najmniej 
klasy D, będzie możliwy z udziałem nieuzbrojonego pracownika ochrony posiadającego 
legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, bez konwojenta, dla wartości 
pieniężnych do 16 jednostek obliczeniowych. 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mc-w-sprawie-oplaty-ewidencyjnej-stanowiacej-przychod-funduszu-centralna-ewidencja-pojazdow-i-kierowcow/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mc-w-sprawie-oplaty-ewidencyjnej-stanowiacej-przychod-funduszu-centralna-ewidencja-pojazdow-i-kierowcow/


Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wymagan-jakim-powinna-odpowiadac-ochrona-wartosci-
pienieznych-przechowywanych-i-transportowanych-przez-przedsiebiorcow-i-inne-jedno/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wniosku o przyznanie 

rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora (numer z wykazu: 40). 
 

Nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i 
podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1896 oraz z 2022 r. poz. …) wprowadziła 
zmianę m.in. w art. 10 ust. 10 polegającą na uchyleniu części zakresu przedmiotowego 
przekazanego do uregulowania w drodze rozporządzenia oraz dodaniu do zakresu spraw 
przekazanych do uregulowania tym przepisem upoważniającym szczegółowych regulacji 
dotyczących zakresu dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 6a pkt 4 ustawy. W związku 
z tym z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej utraci moc rozporządzenie wydane na 
podstawie art. 10 ust. 10 ustawy i konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia. 

Ponadto, z uwagi na opublikowane w 2020 r. przez Komisję Europejską Wytyczne w sprawie 
niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych po 2021 r. (Dz. Urz. UE C 317 z 25.09.2020, str. 5) które wprowadziły m. in. 
następujące zmiany: 

 odejście od produkcji referencyjnej na rzecz produkcji rzeczywistej przy wyliczaniu 
poziomu rekompensaty, a tym samym rezygnację z konieczności określenia 
zwiększenia zdolności produkcyjnej, 

 możliwość przyznania zwiększenia rekompensat, 

 objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej 
pochodzenia (zgodnie z wytycznymi obowiązującymi do 2020 r. autoprodukcja była 
wyłączona z możliwości wliczania jej do wyliczenia rekompensat), 

 istnieje konieczność dostosowania dotychczas obowiązującego wzoru wniosku 
o  przyznanie rekompensat do tych wytycznych. 

Projekt rozporządzenia określa wzór wniosku o udzielenie rekompensat, szczegółowy zakres 
danych dotyczących instalacji oraz sposób obliczania tych danych, zakres i sposób 
gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczania danych dotyczących 
instalacji, szczegółowy zakres dokumentacji dołączanej w celu uzyskania zwiększenia 
rekompensat i zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora. Dane te należy gromadzić w 
sposób zapewniający ich kompletność i spójność, w taki sposób aby dane dotyczące 
produktów nie pokrywały się i nie prowadziły do uzyskania podwójnego przydziału 
rekompensat na ten sam produkt. 

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie danych jakie należy ująć we 
wniosku – m.in. produkcję rzeczywistą w danym roku kalendarzowym zamiast produkcji 
referencyjnej, a w zakresie użycia energii − zmiana wysokości benchmarka wykorzystywanego 
do wyliczenia wskaźnika efektywności zużycia energii elektrycznej. Ponadto, przewiduje się 
zmianę w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia w zakresie dokumentacji 
stanowiącej podstawę obliczania danych dotyczących instalacji oraz sposobu gromadzenia 
tych danych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-w-sprawie-wniosku-o-
przyznanie-rekompensat-oraz-zakresu-opinii-sporzadzanej-przez-weryfikatora/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentu „Prawo wykonywania 

zawodu farmaceuty” (numer z wykazu: MZ 1156). 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wymagan-jakim-powinna-odpowiadac-ochrona-wartosci-pienieznych-przechowywanych-i-transportowanych-przez-przedsiebiorcow-i-inne-jedno/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wymagan-jakim-powinna-odpowiadac-ochrona-wartosci-pienieznych-przechowywanych-i-transportowanych-przez-przedsiebiorcow-i-inne-jedno/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wymagan-jakim-powinna-odpowiadac-ochrona-wartosci-pienieznych-przechowywanych-i-transportowanych-przez-przedsiebiorcow-i-inne-jedno/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-w-sprawie-wniosku-o-przyznanie-rekompensat-oraz-zakresu-opinii-sporzadzanej-przez-weryfikatora/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-w-sprawie-wniosku-o-przyznanie-rekompensat-oraz-zakresu-opinii-sporzadzanej-przez-weryfikatora/


Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentu prawo wykonywania zawodu farmaceuty 
stanowi realizację upoważnienia ustawowego określonego w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 
grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty. Rozporządzenie ma na celu 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 i kolejnych nowelizacji 
ustawy. 

Celem projektowanego rozporządzenia jest określenie wzoru dokumentu „Prawo 
wykonywania zawodu farmaceuty”. 

Dokument ma formę książeczki z naklejką personalizacyjną, która będzie zawierała dane 
pozwalające na ustalenie tożsamości jego posiadacza, w tym jego fotografię. Dokument 
farmaceuty będzie zawierał szereg zabezpieczeń przed podrobieniem i fałszerstwem 
dokumentu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy dokument „Prawo wykonywania zawodu 
farmaceuty”, wydawany będzie przez okręgową radę aptekarską, właściwą ze względu na 
zamierzone miejsce wykonywania zawodu farmaceuty, a w odniesieniu do osoby, która 
posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 4 ustawy – Naczelna 
Rada Aptekarska. Dokument będzie wydawany wszystkim farmaceutom, którzy spełniają 
warunki określone w ustawie i złożą stosowny wniosek. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-dokumentu-
prawo-wykonywania-zawodu-farmaceuty/ 
 
 

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 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zakazów w ruchu 

lotniczym 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 25 lutego 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 

z 2022, poz. 478). 

 Rozporządzenie wprowadza zakaz wlotu w polską przestrzeń powietrzną statków 

powietrznych użytkowanych przez przewoźników lotniczych z Federacji Rosyjskiej. 

Zakazu nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących lot o statusie HUM (lot 

statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej).  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 25 lutego 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 473). 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-dokumentu-prawo-wykonywania-zawodu-farmaceuty/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-dokumentu-prawo-wykonywania-zawodu-farmaceuty/
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/478
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/478
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/473
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/473


 W rozporządzeniu przewiduje się utrzymanie dotychczas obowiązujących regulacji 

dotyczących: 

1) funkcjonowania systemów służących do wymiany informacji związanych z 

działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania oraz przeciwdziałania 

następstwom wystąpienia epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; 

2) poddawania się przez określone osoby obowiązkowi kwarantanny;  

3) zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny oraz okazania negatywnego 

wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, osób przekraczających granicę 

Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfl iktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa; 

4) ograniczeń w zakresie prowadzenia przez przewoźnika lotniczego w rozumieniu 

art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze działalności związanej z 

przewozem lotniczym pasażerskim; 

5) nakazu zasłaniania ust i nosa w określonych miejscach. 

Przedmiotowe rozwiązania uzasadnione są z uwagi na aktualną sytuację 

epidemiczną. 

Ponadto, biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, jak również rozwiązania 

przyjmowane w innych krajach Unii Europejskiej, za uzasadnione uznano zniesienie 

większości dotychczas obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów 

(ustanowionych rozporządzeniem uchylanym w § 24 rozporządzenia).  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2022 roku. 

3/ Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i 

podsektorów energochłonnych 

 Ustawa została opublikowana 25 lutego 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2022, 

poz. 469). 

 Celem ustawy jest wdrożenie nowych wytycznych Unii Europejskiej w sprawie 

niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych. W uproszczeniu chodzi o przeznaczanie części wpływów 

pochodzących z handlu uprawnieniami do emisji w ramach systemu ETS na wsparcie 

tych sektorów przemysłu, które podwyżki cen energii dotykają najbardziej. 

W odniesieniu do kosztów poniesionych w latach 2021−2030 będą obowiązywać nowe 

wytyczne Komisji Europejskiej opublikowane we wrześniu 2020 r. – komunikat Komisji 

− Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu 

handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. (Dz. Urz. UE C 317 z 

25.9.2020, str. 5−19), zwane dalej „Nowymi Wytycznymi”. Komisja Europejska uznała, 

że w aktualnych realiach rynkowych i regulacyjnych, dotychczas stosowane zasady 

będą nieodpowiednie do efektywnego ograniczania ryzyka występowania zjawiska 

ucieczki emisji. Przedmiotowa nowelizacja ma na celu dostosowanie ustawy o 

rekompensatach do wymogów wynikających z Nowych Wytycznych. 

Najważniejsze zmiany to:  

1) zmiana formuły służącej do obliczania maksymalnej kwoty rekompensaty – 

zastąpienie produkcji referencyjnej i referencyjnego zużycia energii danymi 

rzeczywistymi z roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty, a tym 

samym rezygnacja z dokumentacji dotyczącej ewentualnego zwiększenia zdolności 

produkcyjnej instalacji;  
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2) wprowadzenie możliwości zwiększenia pomocy, tak aby ograniczyć kwotę kosztów 

pośrednich pokrywanych na poziomie przedsiębiorstwa do 1,5% wartości dodanej 

przedsiębiorstwa, w przypadku przedsiębiorstw, w których intensywność pomocy 

w wysokości 75% jest niewystarczająca do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed 

ryzykiem ucieczki emisji, jednakże w żadnym przypadku intensywność pomocy 

względem kosztów kwalifikowanych (koszty pośrednie w ramach sektorów 

uprawnionych do uzyskania pomocy) nie może przekroczyć 100%;  

3) wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla wnioskodawców związanych z 

działaniem na rzecz zmniejszania emisyjności prowadzonej działalności. Tzw. 

warunkowość ma stanowić zachętę dla podejmowania wysiłku redukcyjnego gazów 

cieplarnianych dla sektorów objętych rekompensatami;  

4) zmiana listy sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania 

rekompensat zgodnie z Nowymi Wytycznymi, tak aby wszystkie sektory uprawnione do 

otrzymania rekompensat zgodnie z załącznikiem 1 do Nowych Wytycznych zostały 

objęte wsparciem. Jednocześnie, aby pozostać spójnym z Nowymi Wytycznymi, część 

sektorów utraci prawo do ubiegania się rekompensaty;  

5) objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej 

pochodzenia. Zgodnie z Wytycznymi obowiązującymi do 2020 r. autoprodukcja była 

wyłączona z możliwości wliczania jej do wyliczenia rekompensat.  

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

 

 

4/ Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 

ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana 25 lutego 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2022, 

poz. 467). 

 Ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie 

realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych tzw. projektów 

parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej. 

Nowelizacją dodaje się pkt 3 w art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o odnawialnych źródłach energii. Przedmiotowy przepis przewiduje, że osoba 

(prosument energii odnawialnej), która zawarła w terminie do dnia 31 marca 2022 r. 

umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu 

terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt o którym 

mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, a także złożyła 

prawidłowo zgłoszenie o przyłączenie tej mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać 

rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, 

tj. w systemie opustu. Prosument będzie jedynie obowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii, że zawarł umowę na zakup, montaż lub 

dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym 

uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach 
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regionalnego programu operacyjnego oraz że umowa ta nie została rozwiązana na 

dzień złożenia oświadczenia. 

 Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem art. 

2, który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku. 

 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie danych 

objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 24 lutego 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 455). 

 Obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w 

sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu 

Zanieczyszczeń (Dz. U. poz. 1154) nie reguluje kwestii takich jak korzystanie z aplikacji 

internetowej umożliwiającej prowadzącym instalacje przygotowywanie i przesyłanie 

sprawozdań w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, 

aktualizacji danych niezbędnych do identyfikacji zakładu w Krajowym Rejestrze. Celem 

wydania aktu prawnego jest jasne i precyzyjne określenie procedury przygotowania i 

przesyłania sprawozdań w zakresie Krajowego Rejestru oraz zasad postępowania w 

przypadku konieczności zmiany danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, czy 

zakończenia działalności. Jednocześnie celem rozporządzenia jest dostosowanie 

obowiązujących przepisów dotyczących Krajowego Rejestru do zmienionych 

przepisów Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 

Zanieczyszczeń, którego elementem jest Krajowy Rejestr. Powyższe wynika z faktu 

wejścia w życie z dniem 24 września 2019 r. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 

2019/1741 z dnia 23 września 2019 r. określającej format i częstotliwość 

przekazywania danych, które mają być udostępniane przez państwa członkowskie na 

potrzeby sprawozdawczości na mocy rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania 

i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 

(Dz. Urz. UE L 267 z 21.10.2019, str. 3). Ww. decyzja wykonawcza wprowadza zmiany 

co do zakresu przekazywanych przez państwa członkowskie danych do Komisji 

Europejskiej. 

Rozporządzenie wprowadza przepisy dotyczące warunków technicznych, formy, trybu 

oraz sposobu przekazywania zarówno sprawozdania w zakresie Krajowego Rejestru, jak 

i danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, w tym w zakresie korzystania z aplikacji 

internetowej umożliwiającej prowadzącym instalacje przygotowywanie i przesyłanie 

sprawozdań w zakresie Krajowego Rejestru, aktualizację danych niezbędnych do 

identyfikacji zakładu w Krajowym Rejestrze, jak również tryb postępowania w przypadku 

konieczności zmiany danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, czy zakończenia 

działalności. Jednocześnie rozporządzenie dostosowuje wzór formularza sprawozdania 

do nowych wymogów, co do zakresu przekazywanych przez państwa członkowskie 

danych do Komisji Europejskiej.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2022 roku. 
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