
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 13 do 20 kwietnia 2022 roku 

Raport na dzień 20 kwietnia 2022 roku 

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

Państwa oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu: UD376) 
 

Propozycja zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
pozwoli na skuteczne realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem 
Własności Rolnej Skarbu Państwa (dalej jako Zasób). Zmiany w ustawie o kształtowaniu 
ustroju rolnego mają natomiast na celu doprecyzowanie i usprawnienie realizacji przepisów 
związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. 

Zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (m.in): 

1) wprowadzenie słownika pojęć stosowanych w ustawie; 

2) rozszerzenie (o nieruchomości rolne, w skład których wchodzi co najmniej 70% nieużytków 
lub użytków klasy VI, wydzierżawianych na cele związane z pozyskiwaniem energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych), katalogu nieruchomości wyłączonych spod działania 
podstawowej zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu, tj. że są one 
rozdysponowywane, w pierwszej kolejności, w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży na 
powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych; 

3) rozszerzenie zakresu celów, na które mogą być przekazywane jednostkom samorządu 
terytorialnego nieruchomości wchodzące w skład Zasobu. Rezygnacja z dotychczasowego 
zapisu zminimalizuje wątpliwości odnośnie zakresu stosowania tej regulacji; 

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (m.in): 

1) rozszerzenie wskazanego w art. 2a ust. 3 ustawy katalogu przypadków uprawniających do 
nabycia nieruchomości rolnych, bez potrzeby ubiegania się o uzyskanie zgody Dyrektora 
Generalnego Krajowego Ośrodka, o sytuacje, w których zbywcą nieruchomości rolnej jest 
jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa; 

2) rozszerzenie katalogu przypadków wyłączających stosowanie prawa nabycia przez Krajowy 
Ośrodek, o sytuację gdy nabywcą nieruchomości jest jednostka samorządu terytorialnego, 
Skarb Państwa oraz gdy nabycie następuje w wyniku zasiedzenia. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 



Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-
gospodarowaniu-nieruchomosciami-rolnymi-skarbu-panstwa-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 

2. Projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego (numer z 
wykazu: UC124) 

 

Projekt ustawy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów 
szczególnych dotyczących delegowania kierowców określonych w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej przepisy 
szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące 
delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 
2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz 
rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 49), zwanej dalej 
„dyrektywą (UE) 2020/1057”. Dyrektywa ta stanowi jeden z elementów tzw. Pakietu Mobilności 
I, w skład którego wchodzą także regulacje rewidujące pod względem rynkowym i socjalnym 
prawo UE, które zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 26 stycznia 
2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców i 
niektórych innych ustaw razem z przepisami zmieniającymi dyrektywę 2006/22/WE oraz 
przepisami: 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 
r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych 
wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia 
pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania 
położenia za pomocą tachografów (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 1); 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 
r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 
1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 
249 z 31.07.2020, str. 17). 

Projekt ma na celu zapewnienie ochrony kierowców delegowanych w sektorze transportu 
drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez określenie warunków zatrudnienia 
tych kierowców. W projekcie przewiduje się, że przewoźnik drogowy delegujący kierowcę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia takiemu kierowcy warunki zatrudnienia 
przewidziane w art. 4-4b ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w 
ramach świadczenia usług. Analogiczna potrzeba zapewnienia odpowiednich warunków 
zatrudnienia odnosi się do kierowców delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
z państwa trzeciego. Zgodnie z projektem również w tym przypadku konieczne będzie 
zapewnienie tym kierowcom warunków zatrudnienia, o których mowa w wyżej wymienionej 
ustawie, z zastrzeżeniem art. 139a ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91 i 583) dotyczącego minimalnego 
wynagrodzenia cudzoziemca. 

Obowiązkiem ww. przewoźnika będzie zapewnienie, aby kierowca podczas delegowania 
dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej – co będzie 
pozwalać na kontrolę przestrzegania wymogów wprowadzanych projektowaną ustawą w 
trakcie kontroli drogowej. 

Przewoźnicy drogowi posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej delegujący 
kierowców do innych państw członkowskich są zobowiązani do: 

– przekazania dokumentów na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy lub wojewódzkiego 
inspektora transportu drogowego wymaganych w ramach współpracy z właściwymi organami 
innych państw członkowskich 

– udzielania informacji na żądanie Państwowej Inspekcji Pracy 

– uczestniczenia w postępowaniach związanych z realizacją wniosków o powiadomienie o 
decyzji w sprawie nałożenia na przewoźnika drogowego delegującego kierowcę z terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz 
o egzekucję takiej kary lub grzywny. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-delegowaniu-kierowcow-w-
sektorze-transportu-drogowego/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw 

rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza 
weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza 
weterynarii (numer z wykazu: 352) 

 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw 
rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii 
albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii stanowi 
wykonanie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o 
produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1753, z późn. zm.). 
Projektowane rozporządzenie ma na celu kontynuowanie funkcjonowania w polskim porządku 
prawnym licznych przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia MRiRW, a także 
wprowadzenie nowych przepisów mających na celu wykonywanie przepisów: 
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. 
ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych 
pasażowalnych  gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.5.2001, str. 1, z późn. zm. 
– Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289) 
2) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1374 z dnia 12 kwietnia 2021 r. 
zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności 
pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 297 z 20.8.2021, str. 1), w zakresie 
– oddzielania w zakładach rozbioru mięsa od głowy u bydła lub usuwanie rdzenia kręgowego 
w przypadku owiec i kóz. 
– transportu do innego zakładu głów niezawierających materiału szczególnego ryzyka, które 
nie poddano oskórowaniu lub sparzeniu i usunięciu sierści, 
– uboju w gospodarstwie pochodzenia bydła domowego, z wyjątkiem bizonów, świń lub 
zwierząt gospodarskich nieparzystokopytnych 
Efektem wprowadzonych zmian będzie dalsza możliwość wydawania decyzji przez organy 
Inspekcji Weterynaryjnej mających na celu wykonanie przepisów UE w zakresie 
bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-w-sprawie-
okreslenia-spraw-rozstrzyganych-w-drodze-decyzji-administracyjnych-przez-powiatowego-
lekarza-weterynarii-albo-urzedowego-lekarza-weterynarii-z-upowaznienia-powia/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (numer z wykazu: 
RD529). 

 
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r., wydanego z inicjatywy 
ministra właściwego do spraw gospodarki, wprowadziło w Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD) zmianę polegającą na wydzieleniu w klasie PKD 93.29 Pozostała działalność 
rozrywkowa i rekreacyjna podklasy 93.29.A obejmującej działalność rozrywkową i rekreacyjną, 
organizowaną w pomieszczeniach lub innych miejscach o ograniczonej przestrzeni, w 
szczególności działalność tzw. pokojów zagadek, domów strachu i podobnych form rozrywki 
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lub rekreacji. Rozwiązanie to miało na celu ułatwienie identyfikacji i kontroli tego rodzaju 
działalności, w szczególności pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 
miejscach, gdzie jest ona prowadzona. Zakres zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. w Polskiej Klasyfikacji Działalności odnosił się tylko do 
klasy PKD 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, podklasy PKD 93.29.Z i 
dotyczył podziału klasy PKD 93.29, na poziomie krajowym klasyfikacji, na dwie podklasy: 
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie 
innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach 
o zamkniętej przestrzeni i 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie 
indziej niesklasyfikowana. Dwie nowo utworzone podklasy zastąpiły dotychczas obowiązującą 
podklasę PKD 93.29.Z, której zakres został podzielony. 
Przepis przejściowy (§ 2 nowelizowanego rozporządzenia) dotyczy dwóch możliwych sytuacji 
(ust. 1 i 2). Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, do wniosków o  wpis podmiotów: 

 rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej; 
 wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 

93.29.Z, i które po wejściu w życie tego rozporządzenia złożą wniosek o zmianę wpisu 
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze 
Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 
narodowej 

– stosowane są przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r., tj. 
przedmiot działalności tych podmiotów oznaczany jest jednym z nowych kodów: PKD 93.29.A 
albo PKD 93.29.B. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-zmiany-
rozporzadzenia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-polskiej-klasyfikacji-dzialalnosci-
pkd/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (numer z wykazu: MZ 
1313). 

 
Opracowanie przedmiotowego projektu zostało podyktowane potrzebą zapewnienia ciągłości 
realizacji badań przesiewowych w kierunku wykrycia raka jelita grubego. Dotychczas program 
był realizowany na podstawie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, 
zastąpionego przez Narodową Strategię Onkologiczną – NSO. Zgodnie z tym dokumentem 
(obszar 3 Inwestycje w pacjenta – Prewencja Wtórna; działanie 11.4) – od 2022 r. 
kolonoskopię przesiewowe są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). 
Założeniem i celem programu badań przesiewowych raka jelita grubego, jest poprawa jakości 
i efektywności wykrycia nowotworu jelita grubego u świadczeniobiorców 
Wykonanie badania przesiewowego będzie polegało na realizacji pełnej kolonoskopii 
z uwidocznieniem dna kątnicy i proksymalnego fałdu zastawki Bauhina u świadczeniobiorców 
w wieku: 
1) 50–65 lat, 
2) 40–49 lat, którzy posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór 
jelita grubego. 

Przy czym podstawowe kryteria wyłączenia wskazano jako: 

1) objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego; 

2) kolonoskopia w ostatnich 10 latach. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-programow-zdrowotnych/ 
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4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za paszport i za paszport 
tymczasowy (numer z wykazu: RD508). 

 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy 
stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 
stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350 i 583) tzw. „nowa ustawa 
paszportowa”. 

Zasady naliczania opłat paszportowych zostały określone w przepisach art. 20-26 nowej 
ustawy paszportowej, które określają m.in. zasadę odpłatności za wydanie paszportu i 
paszportu tymczasowego, krąg osób uprawnionych do wniesienia obniżonej opłaty za 
paszport (art. 21 ust. 1), krąg osób zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty za paszport 
(art. 22 ust. 1), maksymalne progi dopuszczonego obniżenia opłaty za wydanie paszportu dla 
poszczególnych kategorii osób, tj. nie więcej niż 80% opłaty za paszport dla podmiotów, o 
których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy paszportowej, 50% opłaty za paszport dla 
podmiotów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2-15 oraz pkt 16 lit. c ustawy paszportowej, 
90% opłaty za paszport dla podmiotów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a, a także 
nie więcej niż 75% opłaty za paszport dla osób, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b 
ww. aktu. Przyjęte na gruncie nowej ustawy paszportowej rozwiązanie prawne przewiduje 
zastąpienie rozbudowanego systemu ulg liczonych obecnie od wysokości opłat wskazanych 
w dotychczasowym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za 
wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. poz. 126) wskazaniem w projekcie 
niniejszego rozporządzenia konkretnych wysokości opłat, dla poszczególnych kategorii osób 
zobligowanych do ich uiszczenia na gruncie przepisów ustawowych. 

Przepisy projektowanego rozporządzenia nie wprowadzają żadnych zmian w wysokości opłat 
za wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego pobieranych dotychczas na 
podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie 
dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. poz. 126). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-oplat-za-
paszport-i-za-paszport-tymczasowy/ 
 

II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści pięć 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 Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przesyłania 

informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od 

osób fizycznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 13 kwietnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2022, poz. 815). 

 Rozporządzenie realizuje delegację określoną w art. 45 ust. 8b ustawy z dnia 28 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą PIT”. Przepis 

ten nakazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych określenie w 

drodze rozporządzenia sposobu przesyłania informacji, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, które na podstawie art. 45 ust. 3f ustawy PIT są obowiązani 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-oplat-za-paszport-i-za-paszport-tymczasowy/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-oplat-za-paszport-i-za-paszport-tymczasowy/
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przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej spółki nieruchomościowe oraz 

podatnicy posiadających prawa do takich spółek (udział praw i obowiązków albo tytuły 

uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej). 

Sposób przesyłania tych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ma 

uwzględniać potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i 

niezaprzeczalności danych w nich zawartych oraz potrzebę ochrony ich przed 

nieuprawnionym dostępem. 

Zgodnie z rozporządzeniem informacje sporządzane przez spółkę nieruchomościową 

oraz informacje sporządzane przez podatnika mającego prawa do spółki 

nieruchomościowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, są 

przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której 

adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2022 r. w 

sprawie wiz dla cudzoziemców 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 14 kwietnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2022, poz. 827). 

 Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 80 ust. 1 ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. 

poz. 91). Potrzeba wydania nowego rozporządzenia w sprawie wiz dla cudzoziemców 

jest konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy  z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach ustawą z dnia  17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91) mających na celu między innymi 

zmianę brzmienia w art. 60 w ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach oraz uchylenie ust. 

3 w art. 64 tej ustawy, które są konsekwencją zmian w art. 87 i art. 88z ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1100, z późn. zm.) polegających na wydłużeniu do 24 miesięcy możliwości 

powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę w związku z 

oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do 

ewidencji oświadczeń. Zmiana ulegnie zatem cel wydania wizy określony w art. 60 ust. 

1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach z wizy wydawanej w celu wykonywania pracy, w 

okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie 

wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi, na wizę wydawaną w celu wykonywania pracy na podstawie 

wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi. Dodatkowo ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o 

cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmianę w art. 65 ust. 1g 

ustawy o cudzoziemcach polegającą na skróceniu z 14 do 7 dni terminu na 

uzupełnienie przez wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych 

zawartych we wniosku o wydanie wizy krajowej i okoliczności uzasadniających 

ubieganie się o wydanie tej wizy w przypadku ubiegania się o wydanie wizy krajowej w 

celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych: studiów pierwszego stopnia, studiów 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole 

doktorskiej, w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu 
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odbycia stażu lub w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego, jeżeli do tego 

wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie 

tej wizy. 

Z uwagi na zmianę brzmienia art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach zmianie uległ 

§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Dotychczasowy cel wizy – „05a” – gdy wiza jest 

wydawana w celu wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w 

ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o 

powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zastąpiono nowym celem wizy – 

„05a” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie wpisanego 

do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W § 3 

projektu rozporządzenia wskazano, jakie wzory są określone w poszczególnych 

załącznikach do rozporządzenia, tzn. wzór blankietu wizowego (załącznik nr 1), wzór 

formularza wniosku o wydanie wizy krajowej (załącznik nr 2), wzór formularza, na 

którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej (załącznik nr 3), wzór 

formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy o 

cudzoziemcach, tj. decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy 

Schengen lub wizy krajowej po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

(załącznik nr 4). 

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

 

3/ Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana 14 kwietnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022, 

poz. 830). 

 Celem ustawy jest zmiana obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 

uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że dwutygodniowy okres obowiązywania 

ww. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. wykazał konieczność doprecyzowania niektórych 

jej przepisów a także uzupełnienia kwestii dotychczas w niej pominiętych.    

Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie: 

1) wyłączenie obywateli Polskich z grupy osób, które mogą zostać objęte regulacjami 

ustawy. Obecne regulacje wymagają, aby także obywatelom polskim nadawać w rejestrze 

PESEL status UKR oraz pobierać od nich dane biometryczne – w sytuacji, kiedy obywatel 

polski jest małżonkiem obywatela Ukrainy i przybył na terytorium RP z terytorium Ukrainy 

w związku z działaniami wojennymi; 

2) rozszerzenie zakresu ustawy o dystrybucję produktów leczniczych przeznaczonych na 

pomoc humanitarną na terytorium Ukrainy przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych; 

3) dodanie do zbioru danych przechowywanych w rejestrze obywateli Ukrainy, którzy 

przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa i złożyli wniosek o zarejestrowanie pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kolejnych danych tj. unikalnego numeru 

ewidencyjnego nadanego przez organ ukraiński, jeżeli występuje, miejsca urodzenia oraz 

kraju urodzenia, jeżeli występuje; 

4) umożliwienie incydentalnego upoważnienia osób niezatrudnionych w urzędach gmin 

(miast) do realizacji czynności związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom 
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Ukrainy. Przepis będzie miał charakter epizodyczny i będzie obowiązywał przez 

18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r.; 

5) upoważnienie wojewody do organizacji doraźnej pomocy medycznej, w miejscach, w 

których gromadzą się obywatele Ukrainy przybywający na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz do 

zapewniania personelu medycznego, który realizował będzie wizyty, o ile będzie to 

uzasadnione stanem pacjenta, w miejscach zakwaterowania osób z potwierdzonym 

dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2; 

6) dopuszczenie w okresie do dnia 31 sierpnia 2022 r. tymczasowego wykorzystania 

obiektu budowlanego innego niż budynek zamieszkania zbiorowego, który nie spełnia 

wymagań przepisów techniczno-budowlanych, przeciwpożarowych oraz higieniczno-

sanitarnych, jeżeli przy takim sposobie jego użytkowania występujące w nim warunki 

zapewniają spełnienie podstawowych wymagań w zakresie nośności i stateczności 

konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego a także w 

zakresie higieny, zdrowia i środowiska; 

7) umożliwienie sfinansowania z Funduszu Pomocy kosztów związanych z zapewnianiem 

bezpieczeństwa uchodźcom w tym wydatków związanych z przemieszczaniem się, 

zakwaterowaniem, wyżywieniem i wyposażeniem funkcjonariuszy służb podległych 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych a także wydatków lub kosztów 

poniesionych na realizację tych zadań; 

8) utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Gwarancji Kryzysowych, w 

ramach, którego udzielane będą gwarancje i poręczenia spłaty kredytów lub innych 

zobowiązań, zaciągniętych przez przedsiębiorców; 

9)  umożliwienie zatrudniania obywateli Ukrainy w strukturach administracji 

samorządowej oraz w strukturach administracji rządowej, bez konieczności potwierdzania 

znajomości języka polskiego. W ramach struktur administracji samorządowej, o których 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 530), obywatele Ukrainy będą mogli być zatrudniani na stanowiskach 

pomocniczych i obsługowych. Z kolei, w strukturach administracji rządowej, obywatele 

Ukrainy będą mogli być zatrudniani – zarówno w ramach korpusu służby cywilnej jak i poza 

korpusem służby cywilnej – na stanowiskach pracy, na którym wykonywana praca nie 

polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji 

mających na celu ochronę generalnych interesów państwa; 

10)  dodanie rozwiązania pozwalającego na dostęp obywateli Ukrainy, których pobyt na 

terytorium Polski uznaje się za legalny do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez 

centrum integracji społecznej; 

11) doprecyzowanie przepisów dotyczących opiekuna tymczasowego, w tym m.in. 

wskazanie, że powiatowe centrum pomocy rodzinie jest zobowiązane wspierać gminę w 

realizacji nadzoru tylko w odniesieniu do opiekunów tymczasowych, którzy przed 

przybyciem do Polski sprawowali pieczę zastępczą nad małoletnimi na terytorium Ukrainy, 

wprowadzenie bardziej elastycznego sposobu organizacji czasu pracy opiekuna 

tymczasowego – tj. w wymiarze 40 godzin tygodniowo, a nie jak obecnie 8 godzin przez 5 

dni w tygodniu, doprecyzowanie, że zadania powiatu związane z zapewnieniem opiekunom 

tymczasowym pomocy psychologicznej i organizacyjnej oraz zatrudnieniem, dla opiekunów 

tymczasowych, osoby do pomocy w opiece nad dziećmi, stanowią zadania z zakresu 

administracji rządowej. Określono także koszty obsługi przez powiat zadań związanych z 

prowadzeniem ewidencji małoletnich oraz z zapewnieniem opiekunom tymczasowym 

pomocy psychologicznej i organizacyjnej oraz zatrudnieniem, dla opiekunów 



tymczasowych, osoby do pomocy w opiece nad dziećmi. Wskazano, że koszty te obejmują 

15 zł za każde dziecko wpisane do ewidencji małoletnich oraz poniesione przez powiat 

koszty tłumaczeń związanych z wpisem do ewidencji małoletnich; 

12) wsparcie ukraińskiego środowiska naukowego przez ułatwienie podejmowania przez 

kadrę akademicką zatrudnienia w polskich uczelniach. Zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, osoby zatrudniane na stanowiskach 

nauczycieli akademickich w polskich uczelniach muszą posiadać tytuł zawodowy, stopień 

naukowy lub stopień w zakresie sztuki, lub tytuł profesora wymagany dla danego 

stanowiska. Zagraniczne tytuły lub stopnie osób, które w Polsce chciałyby podjąć 

zatrudnienie na stanowiskach nauczycieli akademickich, powinny być uznane w Polsce za 

równoważne, na zasadach określonych w ww. ustawie. W celu umożliwienia osobom, które 

uzyskały stopnie lub tytuły w Ukrainie, podejmowania zatrudnienia w polskich uczelniach 

na stanowiskach nauczycieli akademickich, ustawa wprowadza mechanizm umożliwiający 

odstąpienie od konieczności spełniania wymagań określonych dla tych stanowisk w 

zakresie stopni lub tytułu; 

13) monitorowanie aktywności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów a także pielęgniarek 

i położnych posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu poprzez wprowadzenie 

obowiązku zgłaszania do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 7 dni od dnia 

rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w danym podmiocie, w jakim podmiocie 

leczniczym i na jaki okres zostali zatrudnieni; 

14)  umożliwienie tymczasowego wykonywanie zawodu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lekarzom i lekarzom dentystom z państw spoza Unii Europejskiej w celu udzielania 

pomocy medycznej (świadczeń opieki zdrowotnej) obywatelom Ukrainy, którzy przebywają 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

15) rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do przekazywania nieodpłatnie 

sprawnego technicznie sprzętu, pojazdów i urządzeń jednostkom organizacyjnym 

Państwowej Służby Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych o jednostki organizacyjne 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; 

16) wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających Zakładowi Ubezpieczeń 

Społecznych lub Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odstąpienie od 

wszczynania postepowania z urzędu lub zawieszenie postępowań wszczętych przed dniem 

rozpoczęcia konfliktu zbrojnego na Ukrainie. W związku z toczącym się konfliktem zbrojnym 

na terytorium Ukrainy i istniejącymi w związku z tym poważnymi trudnościami w 

skontaktowaniu się ze stroną postępowania z zakresu ubezpieczeń społecznych lub 

możliwością przedłożenia przez nią niezbędnych dla toczącego się postępowania 

dokumentów wytworzonych na terytorium Ukrainy, wprowadzono ww. regulacje 

umożliwiające Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych odstąpienie od wszczynania postepowania z urzędu lub zawieszenie 

postępowań wszczętych przed dniem rozpoczęcia działań wojennych prowadzonych na 

terytorium Ukrainy i niezakończonych do tego dnia, jak również postępowań wszczętych od 

tej daty; 

17) zapewnienie możliwości rozliczenia (sfinansowania ze środków publicznych) 

świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych wszystkim osobom, które w okresie: 24 lutego 

2022 r. – 12 marca 2022 r. wjechały legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.  

 



Ponadto ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, 

dokonuje zmian m.in. w: 

1) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – zmiany 

wprowadzone do tej ustawy mają na celu: 

a) umożliwienie odliczenia od podstawy obliczenia podatku darowizn, których wartość 

wytworzenia lub koszt nabycia podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. 

Podatnik zyska prawo do dodatkowej preferencji polegającej na odliczeniu od dochodu 

również wartości darowizny przekazanej na rzecz organizacji pozarządowych, której koszt 

wytworzenia lub cenę nabycia zaliczył już do kosztów podatkowych. Dodany przepis 

znajdzie zastosowanie do darowizn przekazanych w okresie od 24 lutego 2022 r. do dnia 

31 grudnia 2022 r.,  

b) umożliwienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami 

wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, złożenie oświadczenia o przeniesieniu 

swojego ośrodka interesów życiowych do Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie statusu 

polskiego rezydenta podatkowego od pierwszego dnia przyjazdu do Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2) ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – celem zmian 

wprowadzonych do tej ustawy jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom 

posiadającym warunkowe prawo wykonywania zawodu, udzielania świadczeń zdrowotnych 

również poza podmiotami przeznaczonymi do leczenia COVID-19;   

3) ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – zmiany wprowadzone do tej ustawy mają na celu m.in. 

określenie przypadków, w których wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

zaświadczenie potwierdzające korzystanie przez cudzoziemca z ochrony czasowej będzie 

traciło ważność. Pierwszym przypadkiem będzie upływ okresu, na jaki została 

wprowadzona ochrona czasowa w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Drugim 

przypadkiem będzie przypadek, w którym wobec cudzoziemca zostanie wydana decyzja 

Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o odmowie skorzystania z ochrony czasowej. Taka 

decyzja jest wydawana w przypadkach, gdy: istnieją uzasadnione podejrzenia, że 

cudzoziemiec popełnił zbrodnię przeciwko pokojowi, zbrodnię wojenną lub zbrodnię 

przeciwko ludzkości w rozumieniu przepisów prawa międzynarodowego odnoszących się 

do tych zbrodni, lub popełnił, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przed przybyciem 

na to terytorium w celu korzystania z ochrony czasowej, zbrodnię o charakterze 

niepolitycznym, lub dopuścił się czynów sprzecznych z celami i zasadami Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, jego wjazd lub pobyt mogą zagrozić bezpieczeństwu państwa lub 

został skazany prawomocnym wyrokiem za taką zbrodnię, której charakter wskazuje, że 

jego obecność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogłaby stanowić zagrożenie dla jej 

obywateli.  Trzecim przypadkiem będzie sytuacja, w której cudzoziemiec opuści terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przenosząc się do innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej. Ponadto wprowadzono do ustawy przepisy doprecyzowujące kryteria 

obniżania zakresu pomocy dla cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej w 

związku z faktem, że cudzoziemiec posiada potencjalne źródło utrzymania w związku z 

wykonywaniem pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Uzależniono 

przyznanie opieki medycznej udzielanej przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców od 

posiadania przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. Pozwoli to na 

uniknięcie dublowania się płatności: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne przez 



płatnika składek i jednocześnie dokonanie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców płatności 

za objęcie cudzoziemca opieką medyczną przez podmiot realizujący świadczenia opieki 

medycznej dla cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej. Ponadto ustawa 

przewiduje aby cudzoziemcowi i członkom rodziny objętym ochroną czasową, w przypadku 

gdy osoby korzystające z czasowej ochrony są pracownikami lub prowadzą działalność na 

własny rachunek, a dochód przypadający na osobę w rodzinie cudzoziemca objętego 

ochroną czasową jest wyższy niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, była udzielana pomoc wyłącznie w postaci zakwaterowania, nauki języka 

polskiego i podstawowych materiałów niezbędnych do nauki tego języka oraz pomocy 

dydaktycznych dla dzieci korzystających z nauki i opieki w publicznych placówkach, 

szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych. Dodano również inne przepisy 

ujednolicające dotychczasowy systemu udzielania świadczeń tj. zapewnienie stałej pomocy 

pieniężnej na zakup środków czystości i higieny osobistej albo środków czystości i higieny 

osobistej oraz możliwości finansowania przejazdów środkami transportu publicznego w celu 

leczenia lub poddania się szczepieniom ochronnym, a także w innych szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, zaproponowano ekwiwalent pieniężny w zamian za 

wyżywienie dziecka do ukończenia przez nie 6 lat lub ucznia szkoły podstawowej lub szkoły 

ponadpodstawowej, zaproponowano aby do cudzoziemca, który korzysta z ochrony 

czasowej i któremu pomocy udziela Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców zastosowanie 

miał art. 84 ustawy, który reguluje pokrywanie kosztów zasiłku pogrzebowego dla osoby, 

która pokryła koszty pogrzebu cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie ochrony 

międzynarodowej; 

4) ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 

zmiany wprowadzone do tej ustawy mają na celu  

a)umożliwienie powiatowym urzędom pracy ponoszenie wydatków z Funduszu Pracy i 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywne docieranie z informacją o 

możliwościach wsparcia, do osób które dotychczas nie zarejestrowały się w urzędzie jako 

poszukujące pracy lub osoby bezrobotne, a które potencjalnie byłyby zainteresowane ofertą 

urzędów pracy. Zmiana ta umożliwi dotarcie z ofertą pracy do uchodźców z Ukrainy, 

b)wsparcie cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w 

konsekwencji konfliktu zbrojnego na terenie tego kraju, w sfinansowaniu kosztów 

postępowania nostryfikacyjnego lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia 

studiów na określonym poziomie; 

5) ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – zmiany wprowadzone do tej 

ustawy mają na celu m.in. dopuszczenie do składania wniosków wizowych bez 

pośrednictwa konsula. Wizę krajową będzie mógł wydać albo odmówić jej wydania minister 

właściwy do spraw zagranicznych, jeżeli cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy 

krajowej spełni warunki wskazane w ustawie (m.in.  przebywa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, złożył wniosek o wydanie wizy krajowej do ministra właściwego 

do spraw zagranicznych w okresie określonym w przepisach wykonawczych, posiada 

obywatelstwo państwa określonego w przepisach wykonawczych). W ustawie przewidziano 

także ustanowienie trzech nowych podstaw materialnoprawnych udzielenia zezwolenia na 

pobyt czasowy, z których pierwsze będzie mogło być udzielone w bezpośrednim 

następstwie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy 

krajowej wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, zaś drugie i trzecie będą mogły być udzielone w bezpośrednim 



następstwie posiadania poprzedniego zezwolenia. Tego rodzaju zezwolenia na pobyt 

czasowy będą udzielane na okres 3 lat; 

6) ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych – zmiany wprowadzone 

do tej ustawy mają na celu uzupełnienie katalogu dokumentów publicznych kategorii 

pierwszej o tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca wydawane przez Szefa 

Urzędu do Spraw Cudzoziemców.  

 

Ponadto w art. 20 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. uchylono art. 15zzu ust. 1 ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych. Przepis ten stanowił, że od dnia 31 marca 2020 r., w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie 

lokalu mieszkalnego. Wyjątki ustanowione zostały w art. 15zzu ust. 2 wspomnianej ustawy 

i dotyczą orzeczeń wydanych na podstawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz decyzji o zezwoleniu na realizację m.in. 

inwestycji drogowej lub inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, wydawanych na 

podstawie tzw. „specustaw”. Dotychczas brak było podstaw prawnych do podejmowania 

czynności zmierzających do wyegzekwowania obowiązku wynikającego z prawomocnego 

orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej (innych niż objęte 

dyspozycją art. 15zzu ust. 2 ustawy covidowej). Zakaz eksmisji dotyczył wszystkich lokali 

mieszkalnych, tj. znajdujących się w zasobach zarówno spółdzielni mieszkaniowych, 

samorządów, towarzystw budownictwa społecznego i innych osób prawnych, a także 

mieszkań będących własnością osób fizycznych.  

 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 

lutego 2022 r., z wyjątkiem przepisów wskazanych w art. 33 ustawy. 

 

 

4/ Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego 

 Ustawa została opublikowana 15 kwietnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022, 

poz. 835). 

 Celem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego jest przyjęcie rozwiązań prawnych na poziomie 

krajowym, które umożliwią skuteczne stosowanie przepisów wydanych przez Unię 

Europejską w odpowiedzi na atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę z dnia 24 lutego 

2022 r. Ustawa w oparciu o wybrane instrumenty prawne zawarte w unijnych 

rozporządzeniach (rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 oraz rozporządzeniu Rady 

(UE) nr 269/2014) umożliwia stworzenie odrębnej od wykazów zawartych w 

powyższych rozporządzeniach listy osób i podmiotów, wobec których znajdą 

zastosowanie środki w postaci zamrożenia ich funduszy i zasobów gospodarczych. 

Dodatkowo ustawa wprowadza zakaz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i tranzytu przez jej terytorium węgla znajdującego się na pozycji 2701 

Nomenklatury Scalonej (CN) oraz koksu znajdującego się na pozycji 2704  

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/835
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Nomenklatury Scalonej (CN) (zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87) z 

obszaru Federacji Rosyjskiej albo Białorusi. 

Uchwalona ustawa określa w szczególności stosowanie środków ograniczających 

określonych w rozporządzeniach unijnych a także zasady i tryb wydawania decyzji w 

sprawie wpisu na listę osób i podmiotów objętych tymi środkami oraz wykreślenia z 

niej. Wskazuje m.in. organ właściwy do podejmowania decyzji w sprawach wpisu na 

listę oraz wykreślenia z niej, którym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych 

działający na swój wniosek lub uzasadniony wniosek podmiotów wskazanych w 

ustawie. Decyzja w sprawie wpisu na listę dotyczy osób bezpośrednio lub pośrednio 

wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 

2022 r. lub poważne naruszenie praw człowieka, lub represje wobec społeczeństwa 

obywatelskiego i pozycji demokratycznej, lub których działalność stanowi inne 

poważna zagrożenie dla demokracji, lub praworządności w federacji Rosyjskiej lub na 

Białorusi. Decyzja w sprawie wpisu dotyczy ponadto osób i podmiotów bezpośrednio 

związanych z wyżej wymienionymi osobami lub podmiotami, w szczególności ze 

względu na powiązania charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub 

finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu 

posiadanych przez nie środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych. 

Zastosowanie wybranych środków, wskazanych w rozporządzeniach, określa się z 

uwzględnieniem w szczególności charakteru i zakresu działalności prowadzonej przez 

osobę lub podmiot, struktury kapitałowej tego podmiotu oraz względów 

bezpieczeństwa narodowego. 

Ustawa określa ponadto sankcje w stosunku do tych osób lub podmiotów, które m.in. 

nie dopełniają obowiązku zamrożenia środków finansowych lub zasobów 

gospodarczych, nie dopełniają obowiązku niezwłocznego przekazania informacji 

wymaganych przepisami rozporządzeń unijnych, nie stosują się do zakazu 

świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest 

ominięcie stosowania środków określonych w przepisach rozporządzeń unijnych. 

Podlegają one karze pieniężnej, którą nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

w drodze decyzji w wysokości do 20 000 000 zł.  

Ustawa przewiduje również, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych wykluczony będzie: wykonawca oraz uczestnik konkursu wpisany do 

wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka ograniczającego; wykonawca oraz uczestnik konkursu, którego 

beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w powyższych rozporządzeniach albo wpisana na listę lub 

będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka ograniczającego; wykonawca oraz uczestnik konkursu, którego 

jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w powyższych 

rozporządzeniach albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 

24 litego 2022 r., o ile został wpisany na listę. Powyższe wykluczenie następować 

będzie na okres trwania ww. okoliczności. Kontrola udzielania zamówień publicznych 

będzie wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 



zamówień publicznych. Osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu, przystępujące 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, będą 

podlegać karze pieniężnej, nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 

w drodze decyzji administracyjnej, do wysokości 20 000 000 zł.  

Ustawa, mając na względzie zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, zakazuje 

ponadto wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przemieszczania 

między dwoma państwami przez jej terytorium oraz przemieszczania z terytorium 

innego państwa członkowskiego UE, węgla oraz koksu pochodzących z terytorium 

Federacji Rosyjskiej albo Białorusi. Kontroli powyższego zakazu dokonuje naczelnik 

urzędu celno-skarbowego, który w razie stwierdzenia jego naruszenia, dokonuje 

zajęcia towaru oraz występuje o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. 

Osoba lub podmiot naruszające powyższy zakaz podlegają karze pieniężnej w 

wysokości do 20 000 000 zł nakładanej przez Szefa Krajowej Administracji.  

Podmiotom, których dotyczy zakaz dotyczący wprowadzania na terytorium 

Rzeczypospolitej lub tranzytu węgla, będą przysługiwały rekompensaty za szkody 

rzeczywiste, które zostaną określone w odrębnej ustawie. 

Ustawa określa także zakres odpowiedzialności karnej względem osób naruszających 

zakazy, o których mowa w przepisach unijnych (rozporządzenia 765/2006, 

rozporządzenia 833/2014, 2022/263) a także odnośnie do zakazu wprowadzania lub 

tranzytu węgla (i koksu) pochodzącego z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi.  

Ustawa wprowadziła ponadto zakaz stosowania, używania lub propagowania symboli 

lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którego naruszenie 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru 

nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 19 kwietnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2022, poz. 845). 

 Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, z 

późn. zm.), w art. 39 wprowadza do polskiego systemu prawnego pojęcie stref 

czystego transportu. Mogą one być tworzone przez gminy, w celu zapobieżenia 

negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko, w związku z emisją 

zanieczyszczeń z transportu. Ustawa o elektromobilności zakłada wprowadzenie 

nalepek dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. W celu 

ich ujednolicenia i zwiększenia rozpoznawalności, w rozporządzeniu określono 

jednolity wzór. Nalepka będzie stosowana przez wszystkie gminy, które zdecydują się 

ustanowić strefę czystego transportu. 

Oznakowania pojazdów samochodowych uprawnionych do wjazdu do strefy czystego 

transportu powinny być łatwo dostępne dla ich właścicieli czy posiadaczy, jednolite oraz 

niedrogie. Samo oznakowanie powinno być proste i czytelne dla każdego, bez 

konieczności sięgania do dodatkowej dokumentacji. Rozwiązanie zaplanowane w 

rozporządzeniu spełnia te wytyczne i przewiduje wprowadzenie nalepek umieszczanych 

w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. Nie będzie konieczne ich przyklejanie. 

Na nalepce znajdą się także informacje o roku produkcji pojazdu i rodzaju paliwa, aby 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/845
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ułatwić możliwość wjazdu do innych stref czystego transportu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. Nalepki będą wydawane za opłatą, której maksymalna 

wysokość wyniesie 5 zł. Zgodnie z art. 39 ust. 12 opłata za nalepkę stanowi dochód 

gminy, wiec oczekiwanym efektem jest wzrost dochodów w budżetach gmin, które 

ustanowią strefę czystego transportu. 

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

 

6/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku 

pracy oraz zakresu jej stosowania 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 20 kwietnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2022, poz. 853). 

 Nowelizacja wprowadza sześć nowych zawodów szkolnictwa branżowego:  

1) 311222 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej;  

2) 311223 Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego;   

3) 311608 Technik izolacji przemysłowych;   

4) 321947 Technik przemysłu jachtowego;  

5) 315106 Technik elektroautomatyk okrętowy;  

6) 711906 Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych,  

które zaczną funkcjonować w systemie szkolnictwa branżowego z dniem 1 września 2022 r. 

oraz jedną grupę elementarną o kodzie i nazwie „7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i 

pokrewni” wraz z usytuowanymi w niej czterema zawodami i pozycją „…90 Pozostali…”. 

Zgodnie z oceną skutków regulacji w wyniku wprowadzonych zmian klasyfikacja zawodów 

i specjalności lepiej będzie odzwierciedlać sytuację na rynku pracy, przez co stanie się 

bardziej przydatnym narzędziem dla służb zatrudnienia, sektora edukacji oraz służb 

statystyki publicznej. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, 10, 

15 oraz 18, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 

stycznia 2022 r. 

 

7/ Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne 

 Ustawa została opublikowana 20 kwietnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022, 

poz. 855). 

 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne zmierza do uproszczenia zasad tworzenia 

miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli wprowadzając w tym zakresie 

usprawnienia procedury tworzenia takich miejsc. Zmiany w tym zakresie polegają m.in. 

na:  

1) połączeniu procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą 

dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego – przez składanie w tym zakresie jednego 

wniosku do jednego organu;  

2)  zmianie formy zgody z uchwały rady gminy na milczące załatwienie sprawy albo 

sprzeciw wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – co przyśpieszy procedurę 

wydawania takiej zgody;  

3)  zastosowaniu do zgody gminy instytucji milczącego załatwienia sprawy;  

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/853
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4)  skróceniu czasu na dokonywanie zgłoszeń wodnoprawnych (z 30 na 21 dni);  

5) zmniejszeniu elementów zgłoszenia i jego załączników – przez rezygnację m.in. 

z załączania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (w tym zakresie odpowiednimi danymi będzie dysponował wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta ‒ który będzie mógł zweryfikować zgodność danego 

zamierzenia z obowiązującym na terenie gminy zagospodarowaniem przestrzennym).  

W nowelizacji zaproponowano, aby utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli wymagało zgłoszenia wójtowi, burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta właściwemu ze względu na planowaną lokalizację tego miejsca. 

Wniesienie tego zgłoszenia oznaczać będzie także dokonanie za pośrednictwem 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgłoszenia wodnoprawnego na wyznaczenie 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w zakresie i na warunkach 

wskazanych w zgłoszeniu. Organizator będzie mógł utworzyć miejsce okazjonalnie 

wykorzystywane do kąpieli, jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wniesie 

sprzeciwu, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia albo 

przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przekaże zawiadomienie o braku 

sprzeciwu.  

 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 


