
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 7 do 12 kwietnia 2022 roku 

Raport na dzień 12 kwietnia 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 52. 
projekty rozporządzeń 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. 
 

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska 
Miedź przygotowano 2 stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz 
dokumentów strategicznych. 

1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie 
ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz 
ustawy o finansach publicznych (nr UD306 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych 
Rady Ministrów), które zostało przesłane do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-ustawy-o-
zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu-nadmiernym-opoznieniom-w-transakcjach-handlowych-
oraz-ustawy-o-finansach-publicznych-nr-ud306/ 

2. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia 
Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy 
energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających 
wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r. (nr 816 w 
Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), które zostało przesłane do 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-proj-rozp-mkis-ws-sumy-energii-
elektrycznej-w-2023-r-nr-816-w-wykazie-mkis/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach 

hazardowych (numer z wykazu: UD374) 
 

Przedmiotowy projekt, w części nowelizującej ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 oraz z 2021 r. poz. 802 i 815, dalej także „ustawa 
o grach hazardowych”), zakłada zasilanie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dalej także 
„FRKF”) corocznymi wpłatami z budżetu państwa. Dodatkowe zasilenie z budżetu państwa 
pozwoli FRKF zwiększyć wsparcie finansowe, w tym umożliwi zaprojektowanie i sfinansowanie 
programu realizowanego z FRKF i przeznaczonego na rozwój infrastruktury sportowej. 

Nowelizacja ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 
2018 r. poz. 563 oraz z 2021 r. poz. 2389) dodaje nowe zadanie dla Polskiej Organizacji 
Turystycznej (dalej także „POT”) – współpracę z ministrem właściwym z do spraw kultury 
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fizycznej, na zasadach określonych w umowie pomiędzy POT a ministrem, w zakresie 
promocji Polski przez kluby sportowe w sportach drużynowych biorących udział w 
międzynarodowych rozgrywkach sportowych. Takie rozwiązanie, w sposób jednoznaczny, 
pozwoli POT na realizację zadania oraz pozwoli udzielić POT, przez ministra właściwego do 
spraw kultury fizycznej, stosownej dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach realizacji 
zadania Polska Organizacja Turystyczna podejmie współpracę z klubami sportowymi w 
sportach drużynowych w celu promocji Polski. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o POT, Polska Organizacja Turystyczna, wykonując swoje 
zadania, współpracuje w szczególności z: 

 jednostkami samorządu terytorialnego; 

 regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi; 

 związkami metropolitalnymi; 

 organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu 
gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie; 

 polskimi przedstawicielstwami zagranicznymi – w zakresie zadań wykonywanych za 
granicą. 

Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy, wydatki FRKF są przeznaczane m. in. na przebudowę, remonty 
i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych. Na tej podstawie oraz w oparciu o przepisy 
rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania 
środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638), ogłaszane są programy 
inwestycyjne, w ramach których udzielane są dofinansowania na zadania inwestycyjne 
dotyczące obiektów sportowych. W związku z tym, że potrzeby inwestycyjne zgłaszane przez 
wnioskodawców w ramach naborów wniosków do programów, wielokrotnie przekraczają 
możliwości finansowe dysponenta, konieczne jest rozwiązanie problemu ograniczonego stanu 
środków. 

Projekt ustawy oddziałuje na jednostki samorządu terytorialnego (zwiększenie możliwości 
dofinansowania budowy infrastruktury sportowej) oraz kluby sportowe (Zwiększenie 
możliwości dofinansowania budowy infrastruktury sportowej. Promocja Polski na arenie 
międzynarodowej). 
 
Projekt ustawy na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-polskiej-
organizacji-turystycznej-oraz-ustawy-o-grach-hazardowych/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego 
Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (numer z wykazu: 
B617) 

 

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 35a ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021r. poz. 112, z 2020r. poz. 2320, 
z 2021r. poz. 1598, 1641, 2106). Przepis ten przewiduje, że Minister Sprawiedliwości  określi 
w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób prowadzenia rejestru przedsiębiorców, rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych oraz 
szczegółową treść wpisów w tych rejestrach, uwzględniając konieczność zapewnienia 
kompletności danych zawartych w rejestrach i potrzebę zapewnienia ich przejrzystości. 

Projektowane zmiany rozporządzenia wynikają z nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym przewidzianej w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym oraz niektórych innych ustaw (UC111) oraz służą implementacji dyrektywy 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej 
dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w 
prawie spółek (Dz.U.UE.L.2019.186.80). 

Wobec wymogu objęcia wymianą między rejestrami państw członkowskich UE (EOG) za 
pośrednictwem systemu integracji rejestrów informacji o dacie urodzenia lub krajowego 
numeru identyfikacyjnego osób wchodzących w skład organu reprezentacji lub nadzoru spółki 
macierzystej, wynikającym z pkt 5.4. rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2021/1042, 
projekt przewiduje: 

 zmianę § 3 ust. 2 rozporządzenia poprzez dodanie pkt 2a przewidującego wpisywanie 
w Krajowym Rejestrze Sądowym daty urodzenia w odniesieniu do osób fizycznych 
nieposiadających numeru PESEL. W przypadkach, w których informacja otrzymana z 
systemu integracji rejestrów, zawierała będzie zamiast daty urodzenia krajowy numer 
identyfikacyjny, wpisowi do rejestru będzie podlegał ten numer; 

 nowelizację § 11 rozporządzenia, co jest konsekwencją przyjętych rozwiązań w 
zakresie ujawniania danych osób nieposiadających numeru PESEL; 

 zmianę rozporządzenia zmierzającą do ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym 
informacji o oddziale spółki krajowej utworzonym w innym państwie członkowskim UE 
(EOG), zgodnie pkt 5.2. rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2021/1042, w 
zakresie siedziby oraz adresu oddziału spółki, a także jego numeru w rejestrze i nazwy 
rejestru (zmiany zostały przewidziane w: § 41 w pkt 3, § 50 w pkt 3, § 61 w pkt 3 
rozporządzenia); 

 w związku z tym, że w pkt 5.4. rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2021/1042 
przewidziano przekazywanie informacji o osobach prawnych uprawnionych do 
reprezentowania spółki objętej systemem integracji rejestrów, w odniesieniu do spółki 
komandytowo-akcyjnej – ujawnianie w Rejestrze informacji o numerze w rejestrze 
komplementariusza będącego osobą prawną, nazwie rejestru oraz państwie 
członkowskim, w którym zarejestrowano ten podmiot (§ 43 w pkt 1 w lit. b tiret czwarte); 

 zmianę w zakresie § 137 rozporządzenia, przewidującą ujawnianie w rejestrze numeru 
PESEL (lub odpowiednio daty urodzenia lub krajowego numeru identyfikacyjnego) 
osób uprawnionych do reprezentowania lub nadzoru przedsiębiorcy zagranicznego, 
który utworzył swój oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (uwzględnienie 
wymogu pkt 5.4. rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2021/1042). 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-prowadzenia-rejestrow-wchodzacych-w-
sklad-krajowego-rejestru-sadowego-oraz-szczegolowej-tresci-wpisow-w-tych-re-2/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie 

dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) 
rejestracyjnych oraz ich wtórników (numer z wykazu: 192). 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu 
rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych 
oraz ich wtórników realizuje upoważnienie z art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
r. – Prawo o ruchu drogowym (w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 14 
sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1517), tzw. „pakietu deregulacyjnego”). 

Przepisy rozporządzenia określają wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, 
pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz wtórników. Zmiana delegacji art. 
76 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, skutkuje 
zmianą  (nie obejmuje wysokości opłaty za nalepkę kontrolną) przepisów rozporządzenia, ale 
projekt nie zakłada zmiany wysokości dotychczas pobieranych opłat. 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-prowadzenia-rejestrow-wchodzacych-w-sklad-krajowego-rejestru-sadowego-oraz-szczegolowej-tresci-wpisow-w-tych-re-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-prowadzenia-rejestrow-wchodzacych-w-sklad-krajowego-rejestru-sadowego-oraz-szczegolowej-tresci-wpisow-w-tych-re-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-prowadzenia-rejestrow-wchodzacych-w-sklad-krajowego-rejestru-sadowego-oraz-szczegolowej-tresci-wpisow-w-tych-re-2/


Dodatkowo w projekcie uwzględniono wysokość opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych 
zabytkowych jednorzędowych zmniejszonych oraz tablic rejestracyjnych zabytkowych 
motorowerowych zaproponowanych w prowadzonym równolegle projekcie rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic 
rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. 

Według nowego brzmienia tego upoważnienia nie określa się wysokości opłat za wydanie 
nalepki kontrolnej w związku z rezygnacją z jej wydawania od dnia 4 września 2022 r. na 
podstawie przepisów „pakietu deregulacyjnego”. Zmiana brzmienia delegacji art. 76 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 poz. 450, z 
późn. zm.), skutkuje doprecyzowaniem przepisów rozporządzenia, ale nie zakłada zmiany 
wysokości dotychczas pobieranych opłat. Wtórniki dowodu rejestracyjnego, pozwolenia 
czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych są tożsame z oryginalnym dokumentem czy też 
tablicą i takie same są ich warunki zabezpieczenia, dystrybucji a zatem też koszty działania 
organów związane z ich wydaniem. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-wysokosci-
oplat-za-wydanie-dowodu-rejestracyjnego-pozwolenia-czasowego-i-zalegalizowanych-tablic-
tablicy-rejestracyjnych-oraz-ich-wtornikow/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem 
wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz 
złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (numer z 
wykazu: 71). 

 

Ustawa  z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych 
ustaw zakłada wydłużenie okresu pracy, którego może dotyczyć oświadczenie z 6 do 24 
miesięcy i wprowadzeniu możliwości pracy bez przerwy na podstawie kolejnego oświadczenia 
po upływie maksymalnego okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia. 

W czasie prac nad projektem ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o 
cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw przewidziano podniesienie wysokości wpłat 
wymaganych w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę 
sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 
W związku z powyższym, w projektowanym rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w 
związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę 
sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 
zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie wpłat  (…)”, przewidziano zwiększenie wysokości 
wpłaty z tytułu złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w 
celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń, do kwoty 100 zł. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-wplat-dokonywanych-w-zwiazku-ze-zlozeniem-
wniosku-o-wydanie-zezwolenia-na-prace-lub-zezwolenia-na-prace-sezonowa-oraz-zloz/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 
materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (numer z wykazu: 119). 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania 
dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe w 2021 r. stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 
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ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, które przewiduje 
coroczne wydawanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
rozporządzenia przewidzianego w tym przepisie. 

Projekt rozporządzenia przewiduje nadanie nowego brzmienia odnośnikowi 6 w załączniku nr 
1 i 4 oraz odnośnikowi 7 w załączniku nr 2 i 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 
dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w 
podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-
materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2022-r/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas 

rejestrujących (numer z wykazu: 438). 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas 
rejestrujących przewiduje dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian wynikających z 
projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących i ma związek z objęciem bezwzględnym 
obowiązkiem ewidencjonowania usług w urządzeniach do automatycznej sprzedaży. W 
związku z dopuszczeniem możliwości wprowadzenia postaci elektronicznej dla wszystkich 
raportów fiskalnych oraz dokumentów takich jak paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, 
faktury i faktury anulowane z kas rejestrujących, istnieje konieczność odpowiedniego 
dostosowania przepisów rozporządzenia w tym zakresie. 

Wprowadzane rozwiązanie daje podatnikowi możliwość wyboru niewystawiania paragonu 
fiskalnego, paragonu fiskalnego anulowanego, faktury i faktury anulowanej w postaci 
papierowej, przy prowadzeniu ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do 
automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują 
należność i wydają towar lub świadczą usługę, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość 
zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu 
do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w przepisach o 
wymaganiach technicznych dla kas. 
 
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-kas-rejestrujacych/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty 

systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu 
paliwami opałowymi (numer z wykazu: 535) 

 

W art. 20 ustawy z dnia ….. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 
zmieniono ustawę o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz 
obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857), w tym delegację do wydania aktu 
wykonawczego na podstawie art. 3 ust. 11 tej ustawy. Konsekwencją zmiany jest obowiązek 
wydania nowego rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem 
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi 
będącego wykonaniem zmienionej delegacji z art. 3 ust. 11. 

Towarem wprowadzanym do projektowanego rozporządzenia są towary z pozycji CN 2701 – 
węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla  i  CN 2704 – koks i 
półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2022-r/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2022-r/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2022-r/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-kas-rejestrujacych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-kas-rejestrujacych/


– jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami (CN 2701 i CN 2704) 
przekracza 500 kg. 

Towary te  (CN 2710 i CN 2704) zostały wyłączone spod systemu monitorowania SENT, gdy: 

1) ich przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie 
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. 
W związku z tym systemem SENT będą objęte tylko przewozy, o których mowa w art. 6 i 7 
ww. ustawy. 

2) zostały objęte procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, 
wywozu albo powrotnym wywozem – Krajowa Administracja Skarbowa posiada już dane o 
takich przewozach zgłoszonych do innego systemu administracji skarbowej.; 

3)  przewożone w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 25 kg. 

Drugą merytoryczna zmianą w odniesieniu do rozporządzenia poprzedzającego jest usunięty 
– nieaktualny już – przepis, zgodnie z którym do dnia 31 stycznia 2022 r. systemem 
monitorowania nie były objęte towary z pozycji  CN ex 2711 (gaz LPG), przemieszczane na 
podstawie dokumentu dostawy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-towarow-
ktorych-przewoz-jest-objety-systemem-monitorowania-drogowego-i-kolejowego-przewozu-
towarow-oraz-obrotu-paliwami-opalowymi-sent/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

podziału kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu 
na refundację (numer z wykazu: MZ 1318). 

 

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 
listopada 2021 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost 
całkowitego budżetu na refundację (Dz. U. poz. 2062). 

W związku ze wzrostem całkowitego budżetu na refundację w roku rozliczeniowym (2022 r.) 
w stosunku do całkowitego budżetu na refundację w roku poprzedzającym (2021 r.) ustala się 
kwotę środków finansowych przeznaczonych na: 

 finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają 
swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa 
w art. 15 ust. 2 pkt 14–16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. 
zm.) – w wysokości 176.503.000 zł; 

 finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych 
wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki 
klinicznej – w wysokości 7.889.000 zł; 

 refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 
2 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych – w wysokości 251.204.000 zł. 

Celem projektu jest wprowadzenie zmiany w regulacji dotyczącej podziału kwoty środków 
finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, tj. 
świadczeń gwarantowanych. Środki finansowe na zwiększenie całkowitego budżetu na 
refundację w roku 2022 pochodzić będą ze środków funduszu zapasowego Funduszu, ze 
zmian planu finansowego Funduszu związanego ze wzrostem przychodów Funduszu ze 
składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ze środków Funduszu Medycznego na 
finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku. 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-towarow-ktorych-przewoz-jest-objety-systemem-monitorowania-drogowego-i-kolejowego-przewozu-towarow-oraz-obrotu-paliwami-opalowymi-sent/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-towarow-ktorych-przewoz-jest-objety-systemem-monitorowania-drogowego-i-kolejowego-przewozu-towarow-oraz-obrotu-paliwami-opalowymi-sent/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-towarow-ktorych-przewoz-jest-objety-systemem-monitorowania-drogowego-i-kolejowego-przewozu-towarow-oraz-obrotu-paliwami-opalowymi-sent/


 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-podzialu-kwoty-srodkow-finansowych-w-2022-r-stanowiacej-
wzrost-calkowitego-budzetu-na-refundacje-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 Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie znaków 

pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz fałszywych znaków pieniężnych 

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

U. z 2022, poz. 776). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 492 i 655). 

Rozporządzenie określa warunki i tryb postępowania przy zatrzymywaniu znaków 

pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z fałszywymi 

znakami pieniężnymi. 

Rozporządzenie określa m.in., że w przypadku przedstawienia u przedsiębiorcy albo 

innego podmiotu niebędącego osobą fizyczną, działającego na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej, krajowego lub zagranicznego znaku pieniężnego (banknotu 

lub monety) podejrzanego co do autentyczności, osoba działająca z upoważnienia 

przedsiębiorcy albo podmiotu zatrzymującego jest obowiązana taki znak pieniężny 

zatrzymać. W przypadku gdy zatrzymany znak pieniężny przedstawiła osoba fizyczna 

we własnym imieniu, w protokole zatrzymania znaku pieniężnego podejrzanego co do 

autentyczności, należy zawrzeć jej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz serię i 

numer dokumentu tożsamości – o ile dane takie zostały podane przez tę osobę. O 

prawie przedstawienia danych osobowych i okazaniu dokumentu tożsamości osobę tę 

należy poinformować, czyniąc o tym wzmiankę w protokole. 

Załącznik do rozporządzenia określa wzór protokołu zatrzymania. Jeden egzemplarz 

protokołu zatrzymania wraz z zatrzymanym znakiem pieniężnym przekazuje się 

niezwłocznie jednostce organizacyjnej Policji właściwej dla miejsca zatrzymania. Drugi 

egzemplarz protokołu zatrzymania przekazuje się osobie, której zatrzymano znak 

pieniężny, jako potwierdzenie zatrzymania tego znaku. Trzeci egzemplarz protokołu 

pozostawia się w dokumentacji podmiotu zatrzymującego, który sporządził protokół 

zatrzymania. 

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

od dnia 6 kwietnia 2022 r. 
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2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych 

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

U. z 2022, poz. 777). 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o 
cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. 
2018, poz. 2515, z późń. zm.) określa zakres informacji o cenach transferowych, która 
składana jest na podstawie art. 23zf ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.). Konieczność przeprowadzenia 
zmian w ww. rozporządzeniu wynika z nowelizacji ustawy o PIT, która została 
przeprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 
2123) oraz nowelizacji ustawy o PIT, która została przeprowadzona ustawą z dnia 29 
października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. poz. 2105), w zakresie zmian wynikających z dodawanego art. 23zc ust. 3a ustawy 
o PIT, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Zmiany mają na celu 
dostosowanie brzmienia przepisów rozporządzenia do przepisów ustawy PIT. Ponadto 
rozporządzenie zmieniające zawiera zmiany doprecyzowujące obowiązek 
raportowania TPR.   

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 

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

U. z 2022, poz. 778). 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o 
cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2487, z późn. zm.) określa zakres informacji o cenach transferowych, która 
składana jest na podstawie art. 11t ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.). Konieczność 
przeprowadzenia zmian w ww. rozporządzeniu wynika z nowelizacji ustawy o CIT, 
która została przeprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2123) oraz nowelizacji ustawy o CIT, która została przeprowadzona ustawą z dnia 29 
października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. poz. 2105), w zakresie zmian wynikających z dodawanego art. 11q ust. 3a ustawy 
o CIT, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Zmiany mają na celu 
dostosowanie brzmienia przepisów rozporządzenia do przepisów ustawy CIT. 
Ponadto, rozporządzenie zmieniające zawiera zmiany doprecyzowujące obowiązek 
raportowania TPR.   

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/777
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4/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu 

pomiarowego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 8 kwietnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. 
U. z 2022, poz. 788). 

 Rozporządzenie jest realizacją delegacji ustawowej zawartej w art. 11x ust. 2 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, która nakłada na ministra właściwego do 
spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, 
obowiązek uregulowania w nim następujących zagadnień:  

1) wymagania funkcjonalne, jakie spełnia system pomiarowy; 

2) wymagania w zakresie bezpieczeństwa systemu pomiarowego, w tym ochrony tego 
systemu przed nieuprawnioną ingerencją w ten system oraz nieuprawnionym dostępem do 
informacji rynku energii; 

3) wymagania, jakie spełniają: 

a) układy pomiarowo-rozliczeniowe w zakresie energii elektrycznej w zależności od miejsca 
ich instalacji oraz ich przeznaczenia innego niż określone w pkt 9, 

b) dane pomiarowe oraz inne informacje rejestrowane przez licznik zdalnego odczytu, 

c) polecenia odbierane przez licznik zdalnego odczytu, a także warunki ich przesyłania, 

d) dane pomiarowe oraz polecenia wysyłane przez licznik zdalnego odczytu do urządzeń w 
gospodarstwie domowym, a także warunki ich przesyłania; 

4) standardy komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a systemem zdalnego 
odczytu; 

5) sposób funkcjonowania liczników zdalnego odczytu w trybie przedpłatowym oraz sposób 
dokonywania rozliczeń w tym trybie; 

6) sposób wyznaczania zastępczych danych pomiarowych oraz skorygowanych danych 
pomiarowych; 

7) sposób wyznaczania wskaźników skuteczności i niezawodności komunikacji w systemie 
pomiarowym; 

8) szczegółowy zakres danych pomiarowych i innych informacji pozyskiwanych z licznika 
zdalnego odczytu; 

9) wymagania, jakie spełnia licznik zdalnego odczytu, aby umożliwić skomunikowanie z 
urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym; 

10) informacje przekazywane odbiorcy końcowemu, o którym mowa w art. 11t ust. 1 lub 6 
ustawy, o liczniku zdalnego odczytu oraz o przetwarzaniu jego danych osobowych. 

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

11 ust. 4 pkt 2, § 14, § 16 ust. 5 i 6 oraz pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia, które 

wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2024 r. 
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5/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wniosku 

o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 8 kwietnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. 
U. z 2022, poz. 788). 

 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. 469),  
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 stało się 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), 

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

Rozporządzenie 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. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

6/ Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 

niektórych innych ustaw 

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

poz. 807). 

 Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2052) – dalej Ksh.  

Główne zmiany wprowadzane ustawą dotyczą wprowadzenia regulacji związanych z 

funkcjonowaniem grup spółek oraz regulacji dotyczących zasad zarządzania spółkami 

handlowymi i nadzoru nad tymi spółkami. 

Uchwalona ustawa wprowadza do Ksh definicję grupy spółek wskazując, iż grupa 

spółek to spółka dominująca i spółka albo spółki zależne, będące spółkami 

kapitałowymi, kierujące się zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek wspólną 

strategią w celu realizacji wspólnego interesu (interes grupy spółek), uzasadniającą 
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sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną 

albo spółkami zależnymi. 

Ustawa wprowadza do Ksh obszerne regulacje dotyczące zasad funkcjonowania grup 

kapitałowych. Zgodnie z uchwaloną ustawą uchwała o uczestnictwie w grupie spółek 

ze wskazaniem spółki dominującej jest podejmowana przez zgromadzenie wspólników 

albo walne zgromadzenie spółki zależnej większością trzech czwartych głosów. 

Uczestnictwo w grupie spółek jest ujawniane w rejestrze przez spółkę dominującą i 

spółkę zależną. Ujawnienie uczestnictwa w grupie spółek następuje przez wpisanie 

wzmianki do rejestru. 

Zgodnie z przyjętymi regulacjami spółka dominująca może wydać spółce zależnej 

uczestniczącej w grupie spółek wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw 

spółki, jeżeli jest to uzasadnione interesem grupy spółek oraz przepisy szczególne nie 

stanowią inaczej. Spółka dominująca wydaje wiążące polecenie w formie pisemnej lub 

elektronicznej pod rygorem nieważności. Wiążące polecenie wskazuje, co najmniej: 1) 

oczekiwane przez spółkę dominującą zachowanie spółki zależnej w związku z 

wykonaniem wiążącego polecenia; 2) interes grupy spółek, który uzasadnia wykonanie 

przez spółkę zależną wiążącego polecenia; 3) spodziewane korzyści lub szkody spółki 

zależnej, które będą następstwem wykonania wiążącego polecenia, o ile występują; 4) 

przewidywany sposób i termin naprawienia spółce zależnej szkody poniesionej w 

wyniku wykonania wiążącego polecenia. 

Wykonanie wiążącego polecenia przez spółkę zależną uczestniczącą w grupie spółek 

wymaga uprzedniej uchwały zarządu spółki zależnej. 

Spółka zależna uczestnicząca w grupie spółek podejmuje uchwałę o odmowie 

wykonania wiążącego polecenia, jeżeli jego wykonanie doprowadziłoby do 

niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalnością tej spółki. Spółka zależna 

uczestnicząca w grupie spółek niebędąca spółką jednoosobową podejmuje uchwałę o 

odmowie wykonania wiążącego polecenia, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że jest 

ono sprzeczne z interesem tej spółki i wyrządzi jej szkodę, która nie będzie naprawiona 

przez spółkę dominującą lub inną spółkę zależną uczestniczącą w grupie spółek w 

okresie dwóch lat, licząc od dnia, w którym nastąpi zdarzenie wyrządzające szkodę, 

chyba, że umowa albo statut spółki stanowi inaczej.  

W określeniu wysokości szkody spółka zależna uwzględnia korzyści uzyskane przez 

tę spółkę w związku z uczestnictwem w grupie spółek w okresie ostatnich dwóch lat 

obrotowych. Umowa albo statut spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek może 

przewidywać dodatkowe przesłanki odmowy wykonania wiążącego polecenia. 

Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator spółki zależnej nie 

ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia. 



Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do członka zarządu, rady nadzorczej, 

komisji rewizyjnej i likwidatora spółki dominującej działających w interesie grupy 

spółek.  

Spółka dominująca może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki 

zależnej uczestniczącej w grupie spółek oraz żądać od niej udzielenia informacji. Rada 

nadzorcza spółki dominującej sprawuje stały nadzór nad realizacją interesu grupy 

spółek przez spółkę zależną uczestniczącą w grupie spółek, chyba, że umowa albo 

statut spółki dominującej lub spółki zależnej przewiduje inaczej. 

Spółka dominująca odpowiada wobec spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek 

za szkodę, która została wyrządzona wykonaniem wiążącego polecenia i która nie 

została naprawiona w terminie wskazanym w wiążącym poleceniu, chyba, że nie 

ponosi winy.  

Za szkodę wyrządzoną jednoosobowej spółce zależnej spółka dominująca odpowiada, 

tylko jeżeli wykonanie wiążącego polecenia doprowadziło do jej niewypłacalności.  

Ustawa wprowadza również regulacje dotyczące możliwości wykupu udziałów lub akcji 

wspólników mniejszościowych. Zgodnie z ustawą wspólnik lub wspólnicy 

mniejszościowi albo akcjonariusz lub akcjonariusze mniejszościowi reprezentujący nie 

więcej niż 10% kapitału zakładowego spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek 

mogą żądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników 

albo walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich 

udziałów albo akcji przez spółkę dominującą, która reprezentuje bezpośrednio, 

pośrednio lub na podstawie porozumień z innymi osobami, co najmniej 90% kapitału 

zakładowego spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek. Z kolei zgromadzenie 

wspólników albo walne zgromadzenie spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek 

może podjąć uchwałę o przymusowym wykupie udziałów albo akcji wspólników albo 

akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego przez spółkę 

dominującą, która reprezentuje bezpośrednio, co najmniej 90% kapitału zakładowego. 

Ponadto umowa albo statut spółki zależnej może przewidywać, że powyższe 

uprawnienie przysługuje spółce dominującej, która bezpośrednio lub pośrednio 

reprezentuje w spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek mniej niż 90% kapitału 

zakładowego takiej spółki, lecz nie mniej niż 75% tego kapitału.  

Ustanie uczestnictwa w grupie spółek następuje wskutek podjęcia większością trzech 

czwartych głosów uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia 

spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek lub przez złożenie przez spółkę 

dominującą spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek oświadczenia o ustaniu 

tego uczestnictwa. 

Przepisów ustawy o spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek nie stosuje się do:  



1) spółki publicznej;  

2) spółki, która jest spółką w likwidacji i rozpoczęła podział swego majątku albo jest 

spółką w upadłości;  

3) spółki będącej podmiotem objętym nadzorem nad rynkiem finansowym w 

rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym. 

Ustawa wprowadza doprecyzowanie zasad ustalania kadencji zarządu oraz rady 

nadzorczej (komisji rewizyjnej) przyjmując, że kadencję oblicza się w pełnych latach 

obrotowych, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. 

Ustawa wprowadza ogólną zasadę, iż członek zarządu oraz członek rady nadzorczej 

lub komisji rewizyjnej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć 

staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować 

lojalności wobec spółki.  

Ponadto członek zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej nie może ujawniać 

tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu 

Ustawa przewiduje również wzmocnienie zakresu nadzoru nad spółką sprawowanego 

przez radę nadzorczą. Ustawa wprowadza, więc regulacje wskazujące, iż informacje, 

dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia żądane przez radę nadzorczą są 

przekazywane radzie nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch 

tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba, że w 

żądaniu określono dłuższy termin. Zarząd nie może ograniczać członkom rady 

nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub 

wyjaśnień. 

W przypadku, gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, rada 

nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić 

kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania 

finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy dotyczące 

sprawozdań z działalności spółki. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego 

rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu rady 

nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel 

firmy audytorskiej przedstawia radzie nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym 

ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do 

kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków rady 

nadzorczej. 

Ustawa wprowadza również regulację wskazującą, iż rada nadzorcza może ustanowić 

doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, 

do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Skorzystanie przez radę nadzorczą 



z powyższego uprawnienia nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za 

sprawowanie nadzoru. Komitet rady nadzorczej ma prawo podejmować czynności 

nadzorcze, chyba, że rada nadzorcza postanowi inaczej. 

Ustawa stanowi również, iż jeżeli umowa spółki tak stanowi, rada nadzorcza może 

podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej 

działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę rady nadzorczej. Doradca 

rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych 

analiz oraz opinii. 

Ustawa wprowadza także regulacje dotyczące doprecyzowania zasad odbywania 

posiedzeń rady nadzorczej oraz podejmowania uchwał przez radę nadzorczą. 

Ustawa wprowadza zasadę, iż członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej 

oraz likwidator nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z 

zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec 

spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie 

informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione 

przy dokonywaniu starannej oceny. 

Ustawa wprowadza do Ksh przepisy karne przewidujące odpowiedzialność za 

nieprzekazanie, wbrew obowiązkom wynikającym ze wskazanych regulacji Ksh, 

informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w terminie lub przekazanie ich 

niezgodnie ze stanem faktycznym, lub zatajanie danych wpływających w istotny 

sposób na treść tych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. 

Ustawa wprowadza również rozszerzenie zakazu pełnienia obowiązków członka 

zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora oraz prokurenta na osoby 

skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 228 – 231 kodeksu 

karnego, dotyczące m. in. przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych czy 

przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy 

publicznych. 

Regulacje przyjęte w uchwalonej ustawie wiążą się z wprowadzeniem zmian w innych 

ustawach, w tym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego, ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników, ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym, ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe czy ustawie z dnia 

16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zmiany w 

powyższych ustawach wynikają z wprowadzenia nowych regulacji w Ksh i mają na celu 

uzupełnienie obowiązujących przepisów.   

Ponadto ustawa wprowadza regulacje dotyczące zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia  

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 



dotyczące zasad naliczania składki zdrowotnej oraz regulacje przejściowe związane z 

wejściem powyższych zmian w życie.  

Wprowadzane w tym zakresie regulacje modyfikują roczną podstawę wymiaru składki 

na ubezpieczenia zdrowotne osób fizycznych będących przedsiębiorcami oraz innych 

osób prowadzących działalność pozarolniczą, w szczególności w zakresie 

korygowania tej podstawy o tzw. różnice remanentowe. 

Ustawa przyjmuje także regulacje dotyczące zmiany ustawy z dnia 4 września 1997 r. 

o działach administracji rządowej oraz innych ustaw, wprowadzające zmiany w 

zakresie niektórych zadań i kompetencji ministrów właściwych do spraw: rozwoju 

regionalnego, gospodarki, szkolnictwa wyższego i nauki oraz budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Zmiany 

powyższe wprowadzają m. in. przejęcie przez ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego nadzoru nad Krajowym Zasobem Nieruchomości, Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacją 

Platforma Przemysłu Przyszłości.  

W zakresie przepisów przejściowych ustawa stanowi, iż do mandatów i kadencji 

członków organów, które trwają w dniu wejścia w życia uchwalonej ustawy, stosuje się 

przepisy w brzmieniu nadanym uchwaloną ustawą.  

Ponadto ustawa stanowi, iż w związku z przyjęciem zmian w zakresie właściwości 

zadań i kompetencji niektórych ministrów do spraw wszczętych i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie zmienianych regulacji stosuje się przepisy 

dotychczasowe, z tym, że sprawy te toczą się przed organem, który przejął zadania i 

kompetencje na podstawie niniejszej ustawy. Organ, który przejął zadania i 

kompetencje na podstawie uchwalonej ustawy, przejmuje związane z tymi zadaniami i 

kompetencjami prawa i obowiązki organów, które utraciły te zadania i kompetencje, w 

tym także wynikające z umów i porozumień. Organ, który utracił zadania i kompetencje 

na podstawie uchwalonej ustawy, przekazuje niezwłocznie organowi, który przejął od 

niego zadania i kompetencje, dokumentację związaną z wykonywaniem przejętych 

zadań i kompetencji, w tym także w postaci informatycznych nośników danych. 

Ponadto czynności dokonane przed dniem wejścia w życie zmienianych regulacji, 

dotyczących zmian w zakresie właściwości zadań i kompetencji niektórych ministrów, 

przez organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie uchwalonej ustawy, a 

także dokumenty sporządzone przed dniem wejścia w życie powyższych zmian przez 

te organy albo przy ich udziale, w szczególności powołania, ustalenia, zatwierdzenia i 

zgody, zachowują ważność, przy czym dokumenty wydane na czas określony – 

zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane. 



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

regulacji dotyczących zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów 

przejściowych związanych z wprowadzeniem powyższych zmian, które wchodzą w 

życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


