
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 15 do 22 czerwca 2022 roku 

Raport na dzień 22 czerwca 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 25. 
projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 
Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 8. projektów rozporządzeń dotyczących 
podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały 
one omówione w tekście poniżej. 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (numer z wykazu: 

UD402) 
 

Komunikacja elektroniczna stanowi narzędzie powszechnie wykorzystywane w życiu 
codziennym przez współczesne społeczeństwo informacyjne. Z usług dostarczanych przez 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych codziennie korzysta wiele milionów osób. Usługi te są 
również coraz szerzej i w sposób bardziej wyszukany wykorzystywane przez przestępców w 
celu wyrządzenia szkód po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, użytkowników 
końcowych lub osiągnięcie nienależnych korzyści. W tej sytuacji konieczne jest wprowadzenia 
odpowiednich przepisów dotyczących zwalczania nadużyć w komunikacji elektronicznej. 
Proponowane rozwiązania mają służyć stworzeniu odpowiednich ram prawnych do 
podejmowania działań w zakresie zapobiegania nadużyciom w komunikacji elektronicznej 
przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a w dalszej perspektywie pozwolą w większym 
stopniu niż obecnie ograniczyć skalę nadużyć i chronić bezpieczeństwo użytkowników. 
Kwestia zwalczania nadużyć nie jest regulowana w Europejskim Kodeksie Łączności 
Elektronicznej oraz nie była dotychczas regulowana w ustawie – Prawo telekomunikacyjne. 

W projektowanej ustawie na przedsiębiorców telekomunikacyjnych zostaną nałożone 
obowiązki i uprawnienia związane z zwalczaniem nadużyć telekomunikacyjnych. 

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą obowiązani, w szczególności do: 

 podejmowania proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych mających na 
celu przeciwdziałać nadużyciom w komunikacji elektronicznej; 

 blokowania krótkich wiadomości tekstowych, które zawierają treści o charakterze 
smishingu zgodne ze wzorcem wiadomości przekazanym przez CSIRT NASK; 

 blokowania połączeń głosowych, które mają na celu podszywanie się pod inną osobę 
lub instytucję. 

Dostawcy poczty elektronicznej dla co najmniej 500 000 użytkowników, 500 000 aktywnych 
kont lub podmiotów publicznych będą obowiązani stosować mechanizm uwierzytelnienia 
poczty elektronicznej. 
 
Projekt ustawy na etapie na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 



Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zwalczaniu-naduzyc-w-
komunikacji-elektronicznej/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

niektórych innych ustaw (numer z wykazu: UC103) 
 

Celem projektowanej nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch 
dyrektyw UE z zakresu prawa autorskiego, tj.:  

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/789 z dnia 17 kwietnia 2019 r. 
ustanawiającej przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych 
mających zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez 
organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych 
oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/83/EWG (zwanej dalej „dyrektywą SATCAB II”); 

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. 
w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz 
zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (zwanej dalej „dyrektywą DSM”). 

W ramach implementacji dyrektywy SATCAB II zostaną wprowadzone następujące zmiany w 
polskim prawie autorskim:  

1) nastąpi wskazanie jednego prawa krajowego właściwego w zakresie 
wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych na potrzeby świadczenia przez 
organizacje radiowe i telewizyjne tzw. „dodatkowych usług online” (wg zasady 
państwa pochodzenia); 

2) nastąpi ujednolicenie zasad licencjonowania usług reemisji programów 
radiowych i telewizyjnych bez względu na zastosowaną technikę reemisji 
(przymusowe pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi); 

3) nastąpi prawne uregulowanie rozpowszechniania programów radiowych i 
telewizyjnych udostępnionych rozpowszechniającemu drogą „wprowadzenia 
bezpośredniego” (ang. „direct injection”, normatywne uznanie za reemisję). 

W ramach implementacji dyrektywy DSM zostaną wprowadzone następujące zmiany w 
polskim prawie autorskim:  

1) wprowadzenie nowych postaci dozwolonego użytku (eksploracja tekstów i danych) 
oraz modyfikacja niektórych już istniejących (korzystanie z utworów w działalności 
dydaktycznej oraz zwielokrotnianie utworów w celu zachowania dziedzictwa 
kulturowego, art. 3–7 dyrektywy); 

2) modyfikacja zasad korzystania z utworów niedostępnych w handlu (art. 8–11 
dyrektywy); 

3) wprowadzenie licencji zbiorowych z rozszerzonym skutkiem (art. 12 dyrektywy); 
4) wprowadzenie środków ułatwiających licencjonowanie utworów udostępnianych w 

ramach usług wideo na żądanie (art. 13 dyrektywy); 
5) wprowadzenie nowego prawa pokrewnego dla wydawców prasy w zakresie 

korzystania online z ich publikacji prasowych (art. 15–16 dyrektywy); 
6) wprowadzenie przepisów szczególnych dotyczących dostawców usług 

udostępniania treści online (art. 17 dyrektywy); 
7) zapewnienie godziwego wynagrodzenia twórcom i wykonawcom (wprowadzenie 

dodatkowego wynagrodzenia z tytułu udostępniania utworu audiowizualnego w 
Internecie, wprowadzenie obowiązku przejrzystości i modyfikacja mechanizmu 
dostosowywania umów w relacjach kontraktowych między uprawnionymi i 
użytkownikami, wprowadzenie alternatywnej procedury rozstrzygania sporów oraz 
zmian w zakresie prawa twórców i wykonawców do wypowiedzenia zawartych 
umów lub odstąpienia od nich (art. 18-22 dyrektywy); 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zwalczaniu-naduzyc-w-komunikacji-elektronicznej/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zwalczaniu-naduzyc-w-komunikacji-elektronicznej/


8) wprowadzenie nowych postaci dozwolonego użytku baz danych sui generis, tj. 
objętych ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 386) (art. 3, art. 4 i art. 6 dyrektywy). 

Projektowana ustawa opiera się na następujących ogólnych wytycznych: 

1) przepisy wdrażające obie dyrektywy powinny możliwie ściśle odpowiadać brzmieniu 
implementowanych przepisów tych dyrektyw; 

2) regulacja nie będzie wykraczać poza materię objętą dyrektywami, z zastrzeżeniem 
zmiany i usunięcia dwóch przepisów ustawy o prawie autorskim jw.;  

3) w możliwie największym stopniu zostaną wykorzystane już istniejące instytucje 
(Komisja Prawa Autorskiego, mediacja uregulowana w przepisach Kodeksu 
postępowania cywilnego itd.); 

4) nie nastąpi obciążenie finansów publicznych wskutek wprowadzenia projektowanych 
zmian. 

Projektowana ustawa przewiduje również, poza implementacją ww. dyrektyw, uzupełnienie 
treści art. 66 ust. 1 ustawy o prawie autorskim przez doprecyzowanie, że licencjobiorca może 
mieć, obok siedziby (osoba prawna), także „miejsce zamieszkania” (osoba fizyczna). Jest to 
zmiana o charakterze porządkującym i doprecyzowującym, postulowana przez sejmową 
Komisję do Spraw Petycji (obecnie przepis ten wskazuje, że umowa licencyjna uprawnia do 
korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma 
swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej). Z kolei z uwagi na raportowany w 
ostatnich latach spadek skali naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych przewiduje się też 
uchylenie art. 1271 ustawy o prawie autorskim, który stanowi upoważnienie dla Prezesa Rady 
Ministrów do utworzenia zespołu do spraw przeciwdziałania naruszeniom prawa autorskiego i 
praw pokrewnych. Tym samym przestanie istnieć utworzony w 2000 r. Zespół do spraw 
przeciwdziałania naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych. 
 
Projekt ustawy na etapie na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-prawie-
autorskim-i-prawach-pokrewnych-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów 
oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium 
dokumentów finansowych, a także struktury  udostępnianych informacji o podmiotach 
wpisanych do Rejestru (numer z wykazu: B634) 

 

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021r. poz. 112, z 2020 r. poz. 
2320, z 2021 r. poz. 1598, 1641 i 2106). Projektowane zmiany wynikają z konieczności 
dostosowania obecnych regulacji do funkcjonalności systemu teleinformatycznego 
obsługującego Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, które pozwalają na 
zautomatyzowanie czynności związanych z udzielaniem informacji. Celem nowelizacji jest  
także usprawnienie udzielania informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru 
Sądowego. 

Projektowana regulacja obejmuje: 

 zmianę ust. 1 § 17 rozporządzenia wynikającą z tego, że wnioski do Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego w postaci elektronicznej składane będą przy użyciu 
formularzy udostępnionych w systemie teleinformatycznym.  
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W dotychczasowym brzmieniu rozporządzenie przewidywało wypełnianie formularzy 
udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 wobec uregulowania zasad składania wniosków do Centralnej Informacji Krajowego 
Rejestru Sądowego oraz doręczania dokumentów wnioskodawcom  za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 
2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, 
zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych 
wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (Dz.U. poz. 963), -  uchylenie ust. 3 w § 
17 oraz ust. 2  w § 24   rozporządzenia. 

 zmianę § 28 ust. 2, która zapewnia zgodność regulacji z rozporządzeniem wskazanym 
powyżej, które przewiduje opatrywanie dokumentów przesyłanych wnioskodawcom drogą 
elektroniczną kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. 

 wprowadzenie nowego brzmienia „Tablicy znaków pisarskich” zawartej w załączniku nr 7 
powiązane jest z rozwojem technologicznym i nowymi możliwościami systemu 
teleinformatycznego w zakresie ujawniania znaków pisarskich. 

 
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-w-sprawie-ustroju-i-organizacji-centralnej-informacji-krajowego-
rejestru-sadowego-oraz-trybu-i-sposobu-udzielania-informacji-z-rejestru/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania 

promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (numer z 
wykazu: MZ 1327). 

 

W związku z koniecznością wdrożenia dyrektywy Rady 2013/59/Euratom ustanawiającej 
podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z 
narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom 
(Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 
152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80), zachodzi potrzeba 
określenia: 

 warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich 
rodzajów ekspozycji medycznej oraz szczegółowych wymagań dla urządzeń 
radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych; 

 maksymalnych wartości ograniczników dawek (limitów użytkowych dawek) dla osób 
uczestniczących w eksperymentach medycznych lub badaniach klinicznych oraz dla 
opiekunów; 

 wymaganych zależności między oczekiwaną korzyścią eksperymentów medycznych 
lub badań klinicznych a wielkością ryzyka i dawką skuteczną (efektywną). 

Projekt rozporządzenia określa warunki bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, szczegółowe wymagania dla 
urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, a także  maksymalne wartości 
ograniczników dawek (limitów użytkowych dawek) dla osób uczestniczących w 
eksperymentach medycznych lub badaniach klinicznych oraz dla opiekunów, a ponadto 
wymagane zależności między oczekiwaną korzyścią eksperymentów medycznych lub badań 
klinicznych a wielkością ryzyka i dawką skuteczną (efektywną). Projektowane rozporządzenie, 
wraz z innymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe 
oraz innymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie upoważnień zamieszczonych 
w tej ustawie, zapewni funkcjonowanie kompleksowego systemu ochrony radiologicznej osób 
poddawanych ekspozycjom medycznym. 
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Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-warunkow-
bezpiecznego-stosowania-promieniowania-jonizujacego-dla-wszystkich-rodzajow-ekspozycji-
medycznej/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (numer z wykazu: 169) 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (OSR), zwanego 
dalej „projektem rozporządzenia”, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 
w art. 321 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo wodne”. Pierwszy Plan gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry przyjęty został w drodze uchwały Rady Ministrów z dnia 22 lutego 
2011 r. – Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M. P. poz. 451). Pierwsza 
aktualizacja tego Planu przyjęta została w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 
października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(Dz. U. poz. 1967). Przyjęcie i aktualizacja Planu znajdywały swoją podstawę prawną 
w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121). 

Druga aktualizacja planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, dalej jako: 
„IIaPGW”, wprowadzana w życie w drodze rozporządzenia objętego niniejszym projektem, 
stanowi wynik ewaluacji oraz odpowiada na potrzebę wprowadzenia zmian lub uaktualnień w 
stosunku do ustaleń dotychczasowego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 
zaktualizowanego ostatnio w 2016 r. 

Główne kwestie określane w IIaPGW to m.in.: 

1) charakterystyka obszaru dorzecza; 

2) podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu 
na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

3) ustalone cele środowiskowe dla jednolitych części wód i obszarów chronionych; 

4) podsumowanie wyników analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód oraz 
informacje o 

planowanych i podjętych działaniach, które służą wdrożeniu zasady zwrotu kosztów usług 
wodnych; 

5) podsumowanie działań zawartych w aPGW; 

6) zestawy działań dla jednolitych części wód obszaru dorzecza Odry wraz z uwzględnieniem 
obszarów 

chronionych; 

7) wskazane dla jednolitych części wód odstępstwa z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Aktualizacja planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera dodatkowo: 

1) podsumowanie wszelkich zmian lub uaktualnień dokonanych od dnia ogłoszenia 
poprzedniego planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 

2) ocenę postępu w osiąganiu celów środowiskowych z prezentacją wyników monitoringu w 
okresie objętym 

poprzednim planem oraz wyjaśnieniem przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia niektórych 
celów środowiskowych; 

3) charakterystykę i wyjaśnienie wszystkich działań przewidzianych we wcześniejszej wersji 
planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza, które nie zostały zastosowane; 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-warunkow-bezpiecznego-stosowania-promieniowania-jonizujacego-dla-wszystkich-rodzajow-ekspozycji-medycznej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-warunkow-bezpiecznego-stosowania-promieniowania-jonizujacego-dla-wszystkich-rodzajow-ekspozycji-medycznej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-warunkow-bezpiecznego-stosowania-promieniowania-jonizujacego-dla-wszystkich-rodzajow-ekspozycji-medycznej/


4) charakterystykę koniecznych dodatkowych działań ustalonych w trakcie realizacji planu. 

Na potrzeby aktualizacji Planu, zgodnie z wymogiem art. 317 ustawy – Prawo wodne, 
sporządzone zostały następujące dokumentacje planistyczne: 

1)  wykazy jednolitych części wód; 

2)  charakterystyki jednolitych części wód ze wskazaniem sztucznych i silnie zmienionych 
jednolitych części wód oraz jednolitych części wód zagrożonych nieosiągnięciem celów 
środowiskowych; 

3)  identyfikacje znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz ocenę ich wpływu na stan 
wód powierzchniowych i wód podziemnych; 

4)  identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych; 

5)  rejestr wykazów obszarów chronionych; 

6)  analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód; 

7)  programy monitoringu wód; 

8)  wykazy wielkości emisji i stężeń: 

a) substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114 
ustawy – Prawo wodne, 

b) substancji innych niż wskazane w lit. a, powodujących zanieczyszczenie. 

W projekcie rozporządzenia uwzględniono działania podstawowe i uzupełniające służące 
realizacji celów środowiskowych. W poprzednim cyklu planistycznym działania te ujęte były w 
programie wodno-środowiskowym kraju.  

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry stanowić będzie podstawę 
podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych, usprawniającą proces osiągania 
lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów, a także wskazującą 
na konieczność wprowadzenia racjonalnych zasad gospodarowania wodami w przyszłości. 

Przyjęcie rozporządzenia ma zasadnicze znaczenia dla finansowania inwestycji w sektorach 
związanych z gospodarowaniem wodami ze środków Unii Europejskiej.  
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-planu-gospodarowania-wodami-na-obszarze-dorzecza-odry/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności 

organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów 
dokumentów w tych sprawach (numer z wykazu: 227). 

 

Z dniem 4 września 2022 r. wchodzą w życie przepisy 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”, w części: 

 zmieniającej wytyczne do wydania przez ministra właściwego do spraw transportu 
rozporządzenia na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.), 

 znoszące obowiązek wydawania karty pojazdu oraz rezygnacji z obowiązku posiadania 
nalepki kontrolnej. 

W związku z przywołanymi powyżej przepisami, zachodzi konieczność wydania nowego 
rozporządzenia określającego szczegółowe czynności organów w sprawach związanych z 
dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. 

Przygotowane rozporządzenie od dnia 4 września 2022 r. zastąpi rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w 
sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych 
sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130, z poźn. zm.). 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-planu-gospodarowania-wodami-na-obszarze-dorzecza-odry/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-planu-gospodarowania-wodami-na-obszarze-dorzecza-odry/


Projekt rozporządzenia stanowi kontynuację dotychczasowego stanu prawnego w zakresie 
szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu 
oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, uwzględniono w nim również zniesienie obowiązku 
wydawania karty pojazdu oraz rezygnacje z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej. 

W projekcie rozporządzenia uwzględniono art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 
r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) proponując treści adnotacji 
w dowodzie rejestracyjnym informującej o przekroczeniu dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t 
wynikającym z zastosowania paliw alternatywnych, dokonywanej przez organ rejestrujący. 
Dodano również w katalogu adnotacji urzędowych zamieszczanych w dowodzie rejestracyjnym 
pojazdu adnotacje „96/53/EC Article 9A Compliant” i „96/53/EC Article 10B Compliant – …… 
KG”. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-
szczegolowych-czynnosci-organow-w-sprawach-zwiazanych-z-dopuszczeniem-pojazdu-do-
ruchu-oraz-wzorow-dokumentow-w-tych-sprawach/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania i trybu 

przekazywania informacji dotyczącej uczestników pracowniczych programów 
emerytalnych oraz jej wzoru (numer z wykazu: 551). 

 

Projekt rozporządzenia realizuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2139 i z 
2022 r. poz. 904), które zobowiązuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 
działającego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, 
do określenia sposobu sporządzania informacji dotyczącej uczestnika programu, który złożył 
dyspozycję wypłaty transferowej albo wypłaty, a także w przypadku złożenia przez uczestnika 
programu emerytalnego dyspozycji przeniesienia, trybu przekazywania tej informacji oraz jej 
wzoru. Obecnie w tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 
czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących uczestników pracowniczych 
programów emerytalnych (Dz. U. poz. 1611). 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych 
oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 
zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. poz. 904) wprowadziła zmiany m.in. w art. 8 ust. 1 i 6 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Zgodnie z 
nowym brzmieniem art. 8 ust. 1 tej ustawy informacja jest sporządzana w postaci 
elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku informacji. Za 
wprowadzeniem postaci elektronicznej sporządzanej informacji przemawia zarówno dość 
duża skala sporządzanych informacji, jak i ułatwienie dla uczestników czy następnego 
zarządzającego albo instytucji finansowej prowadzącej IKE. Informację opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

W § 2 projektu określono, że informacja jest sporządzana przez zarządzającego na trwałym 
nośniku informacji umożliwiającym przechowywanie zawartych na nim informacji, przez okres 
odpowiedni do celu jej sporządzenia, a także w sposób uniemożliwiający zmianę 
informacji i w sposób umożliwiający niezmienione odtworzenie przechowywanej tam 
informacji. Informację przed przekazaniem opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Na wniosek uczestnika 
informacja może być przekazana w postaci papierowej. 

W załączniku do projektu rozporządzenia określono wzór tej informacji, mając na względzie 
konieczność zapewnienia sprawnego przekazywania tej informacji. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-szczegolowych-czynnosci-organow-w-sprawach-zwiazanych-z-dopuszczeniem-pojazdu-do-ruchu-oraz-wzorow-dokumentow-w-tych-sprawach/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-szczegolowych-czynnosci-organow-w-sprawach-zwiazanych-z-dopuszczeniem-pojazdu-do-ruchu-oraz-wzorow-dokumentow-w-tych-sprawach/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-szczegolowych-czynnosci-organow-w-sprawach-zwiazanych-z-dopuszczeniem-pojazdu-do-ruchu-oraz-wzorow-dokumentow-w-tych-sprawach/


Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-sposobu-
sporzadzania-i-trybu-przekazywania-informacji-dotyczacej-uczestnikow-pracowniczych-
programow-emerytalnych-oraz-jej-wzoru/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki 
zdrowotnej (numer z wykazu: MZ 1366). 

 

Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w 
sprawie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 475 i z 2022 r. poz. 752), wydane na 
podstawie upoważnienia zawartego w art. 50 ust. 10 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.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”. Projektowana zmiana ma na celu 
odzwierciedlenie we wzorze oświadczenia nowej podstawy prawnej do korzystania ze 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez pobierające rentę 
rodzinną osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, jeżeli mają miejsce zamieszkania na 
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej, a nie posiadają statusu osoby ubezpieczonej lub nie mogą korzystać ze 
świadczeń jako osoby do 18 roku życia posiadające obywatelstwo polskie. 

Projekt ma na celu wprowadzenie do wzoru oświadczenia o przysługującym prawie do 
świadczeń opieki zdrowotnej nowej podstawy prawnej do korzystania ze świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o 
świadczeniach. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wzorow-oswiadczen-o-przyslugujacym-swiadczeniobiorcy-prawie-
do-swiadczen-opieki-zdrowotnej/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza zgłoszenia poważnego 

incydentu (numer z wykazu: MZ 1349) 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 43 ust. 13 ustawy 
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Celem rozporządzenia jest wprowadzenie 
formularza zgłoszenia poważnego incydentu. Zastosowanie tego formularza przez 
zgłaszającego zwiększa szanse, że zgłoszenie będzie zawierało niezbędne informacje do 
zidentyfikowania wyrobu oraz przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez 
producenta tego wyrobu. Brak formularza skutkowałby składaniem zgłoszeń poważnego 
incydentu w dowolnej formie i o dowolnej treści. Zgłoszenia są składane przez m.in. przez 
użytkowników nie będących profesjonalnymi użytkownikami, którzy często nie wiedzą, które 
informacje są istotne przy dokonywaniu takiego zgłoszenia. 

Projekt określa wzór formularza zgłoszenia poważnego incydentu. Formularz ten będzie 
dostępny także na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. Oczekiwanym efektem jest otrzymywanie od 
zgłaszających takiego zgłoszenia poważnego incydentu, który może być efektywnie 
wykorzystany w prowadzonym przez producenta postępowaniu wyjaśniającym. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-przedluzenia-
terminu-wykonanihttps://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-formularza-
zgloszenia-powaznego-incydentu/ 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-sposobu-sporzadzania-i-trybu-przekazywania-informacji-dotyczacej-uczestnikow-pracowniczych-programow-emerytalnych-oraz-jej-wzoru/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-sposobu-sporzadzania-i-trybu-przekazywania-informacji-dotyczacej-uczestnikow-pracowniczych-programow-emerytalnych-oraz-jej-wzoru/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-sposobu-sporzadzania-i-trybu-przekazywania-informacji-dotyczacej-uczestnikow-pracowniczych-programow-emerytalnych-oraz-jej-wzoru/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wzorow-oswiadczen-o-przyslugujacym-swiadczeniobiorcy-prawie-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wzorow-oswiadczen-o-przyslugujacym-swiadczeniobiorcy-prawie-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wzorow-oswiadczen-o-przyslugujacym-swiadczeniobiorcy-prawie-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-przedluzenia-terminu-wykonania-niektorych-obowiazkow-przez-podatnikow-minimalnego-podatku-dochodowego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-przedluzenia-terminu-wykonania-niektorych-obowiazkow-przez-podatnikow-minimalnego-podatku-dochodowego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-formularza-zgloszenia-powaznego-incydentu/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-formularza-zgloszenia-powaznego-incydentu/


8. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, 
informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za 
pośrednictwem tego systemu (numer z wykazu: B624) 

 

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112, z 2020 r. poz. 
2320, z 2021 r. poz. 1598, 1641 i 2106). Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej 
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a 
także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów 
doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (Dz.U. poz. 963). 

W celu zapewnia zgodności przyjętych rozwiązań z wymogami prawa Unii Europejskiej w 
projekcie wprowadza się nowe rozwiązania pozwalające na identyfikację osoby fizycznej przy 
wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej uznanego na potrzeby transgranicznego 
uwierzytelnienia zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 910/2014. Składanie wniosków, o 
których mowa w § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia, będzie mogło być dokonane jedynie za 
pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 53d ustawy z dnia 
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 
2021 r. poz. 1080 i 1236) przez uwierzytelnionego użytkownika uprawnionego. 

Projektowane zmiany wynikają również z konieczności dostosowania obecnych regulacji do 
funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Informację Krajowego 
Rejestru Sądowego, które pozwalają na zautomatyzowanie czynności związanych 
z udzielaniem informacji. 

Ponadto przewiduje się udostępnienie wniosków do Centralnej Informacji KRS w systemie 
teleinformatycznym. Dla podmiotów o rozszerzonych uprawnieniach (np. ZUS, KAS) 
dodatkowo utworzony zostanie nowy formularz wniosku o ustalenie statusu osoby fizycznej 
lub osoby prawnej w podmiotach wpisanych do KRS. Wnioski składane przez podmioty o 
rozszerzonych uprawnieniach, a także wnioski, dla których zawnioskowano o zwolnienie od 
opłaty będą wymagały podpisu elektronicznego wnioskodawcy. 
 
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-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-krajowego-
rejestru-sadowego-za-posrednictwem-systemu-teleinformatycznego-a-takze-odpisow/ 
 

II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści dziewięć 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 Zdrowia z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 22 czerwca 2022 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2022 roku, poz. 1305). 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-krajowego-rejestru-sadowego-za-posrednictwem-systemu-teleinformatycznego-a-takze-odpisow/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-krajowego-rejestru-sadowego-za-posrednictwem-systemu-teleinformatycznego-a-takze-odpisow/
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 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szpitalnego oddziału ratunkowego wydłuża okres na dostosowanie szpitalnych 

oddziałów ratunkowych do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 

czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego w zakresie, o którym 

mowa w pkt 1 powyżej. Nowe terminy na spełnienie warunków zostały określone: 

1) na dzień 30 czerwca 2023 r. –  w odniesieniu do organizacji w szpitalu miejsca udzielania 

świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zapewnienia specjalisty medycyny 

ratunkowej na stanowisku ordynatora oddziału (lekarza kierującego oddziałem); 

2) na dzień 31 grudnia 2024 r. – w odniesieniu do posiadania lotniska bądź lądowiska. 

Wydłużenie terminów na spełnienie przedmiotowych wymagań spowoduje, że 

wszystkie działające szpitalne oddziały ratunkowe po dniu 30 czerwca 2022 r. 

utrzymają zdolność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłym. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2022 roku. 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 21 czerwca 2022 roku w Dzienniku Ustaw  

(Dz.U. z 2022 roku, poz. 1293). 

 Zmiana ma na celu rozwiązanie problemu związanego z poziomem realizacji 

świadczeń z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK) i dostępem do 

świadczeń. Koncepcję świadczenia opracował Zespołu do spraw zmian w 

podstawowej opiece zdrowotnej, powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 

lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece 

zdrowotnej. Rekomendowanym przez Zespół do spraw zmian w podstawowej opiece 

zdrowotnej rozwiązaniem jest: 

- poszerzenie grupy osób uprawnionych do świadczenia o populację z powyżej 55 do 

65 roku życia; 

- ułatwienie dostępu do świadczeń przez umożliwienie pielęgniarkom podstawowej 

opieki zdrowotnej realizacji programu ChUK; 

- uproszczenie warunków realizacji programu, w tym kryteriów kwalifikacji. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie 

wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów 

pirotechnicznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 21 czerwca 2022 roku w Dzienniku Ustaw  

(Dz.U. z 2022 roku, poz. 1289). 
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 Rozporządzenie m.in. nadaje nowe brzmienie definicji wyrobów pirotechnicznych, 

załącznikowi A – załącznik A „Przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów i 

przedmiotów niebezpiecznych” do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 

września 1957 roku. Rozporządzenie dodaje także definicję oznakowania CE. 

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

1) § 1 pkt 8, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; 2) § 1 pkt 

9 i 10, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

4/ Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości 

dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 

roku 

 Ustawa została opublikowana 21 czerwca 2022 roku w Dzienniku Ustaw  (Dz.U. z 2022 

roku, poz. 1288). 

 Celem ustawy jest wyrażenie zgody przez Parlament na dokonanie przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości 

dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 

2005 r.  

Celem Konwencji jest ochrona dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie jego roli w 

budowaniu tożsamości i różnorodności oraz pokojowego dialogu między wspólnotami 

tworzącymi dziedzictwo europejskiego kręgu kulturo-cywilizacyjnego, a także 

podkreślenie znaczenia działań związanych z upowszechnianiem dziedzictwa 

kulturowego dla wzrostu wspólnego poczucia tożsamości europejskiej. 

Konwencja nie ma charakteru zadaniowego, co wynika z jej ramowej formuły. Zakreśla 

jedynie ogólne cele i obszary działania tworząc wyłącznie ogólne zobowiązania dla 

stron Konwencji. Jednocześnie dopuszcza możliwość przyjęcia alternatywnych 

rozwiązań, wynikających z tradycji prawnych danego państwa i prowadzonej przez nie 

polityki. 

Konwencja, w szczególności: 

1) wprowadza najszerszą definicję „dziedzictwa kulturowego”, przez które należy 

rozumieć zbiór zasobów odziedziczonych po przeszłych pokoleniach, które ludzie 

identyfikują, niezależnie od praw własności, jako odzwierciedlenie i wyraz swoich stale 

ewoluujących wartości, wierzeń, wiedzy i tradycji, które pragną zachować i przekazać 

przyszłym pokoleniom. Obejmuje ono także wszystkie aspekty środowiskowe 

wynikające z interakcji pomiędzy ludźmi i miejscem w czasie. Konwencja definiuje 

dziedzictwo nie przez jego składniki, ale funkcję dla społeczności;  

2) wprowadza pojęcie „wspólne dziedzictwo Europy” przez które należy rozumieć 

całość dziedzictwa kulturowego Europy, które stanowi zbiór zasobów (wszelkich form 

dziedzictwa kulturowego), jako wspólne źródło pamięci, tożsamości, spójności i 

kreatywności. Pojęcie to obejmuje także ideały, zasady i wartości, które wspierają 



rozwój pokojowego i stabilnego społeczeństwa zbudowanego na poszanowaniu praw 

człowieka, demokracji oraz państwa prawa; 

3) obliguje państwa do uznania prawa każdego (człowieka oraz wspólnoty) do 

korzystania z dziedzictwa kulturowego oraz możliwości jego wzbogacania. Prawo to 

nie będzie mogło, zgodnie z Konwencją, podlegać innym ograniczeniom niż 

ograniczenia wynikające z ochrony interesu publicznego oraz praw i wolności innych 

osób; 

4) zobowiązuje państwa do rozwijania poprzez Radę Europy funkcji monitorowania 

ustawodawstwa polityk i praktyk dotyczących dziedzictwa kulturowego w zgodzie z 

zasadami przyjętymi w Konwencji; 

5) zobowiązuje państwa do uwzględniania wymiaru dziedzictwa kulturowego na 

wszystkich poziomach edukacji, jako bogatego źródła odniesień w nauczaniu różnych 

przedmiotów oraz do wzmacniania powiązań pomiędzy edukacją o dziedzictwie 

kulturowym a kształceniem zawodowym; 

6) obliguje państwa do wykorzystywania technologii cyfrowych w celu zwiększenia 

dostępu do dziedzictwa kulturowego oraz korzyści z niego wynikających. 

Postanowienia Konwencji, jak wynika z jej art. 6, nie mogą być interpretowane w 

sposób, który ograniczałby lub podważał prawa człowieka i wolności zagwarantowane 

w innych dokumentach międzynarodowych, czy skutkowałby derogacją lub 

ograniczeniem stosowania innych norm dotyczących dziedzictwa kulturowego lub 

środowiska wynikających z aktów prawa krajowego lub aktów międzynarodowych, 

które mogą być korzystniejsze.  Ponadto postanowienia Konwencji nie mogą 

stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń dotyczących dziedzictwa 

kulturowego. 

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Konwencją, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, powinno nastąpić przez ratyfikację za uprzednią 

zgodą wyrażoną w ustawie, gdyż Konwencja dotyczy wolności, praw i obowiązków 

obywatelskich określonych w Konstytucji, a także spraw, które w polskim porządku 

prawnym stanowią materię regulowaną ustawowo. 

 Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

5/ Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz niektórych innych ustaw 

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

roku, poz. 1265). 

 Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie z dnia 20 

listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
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pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawie z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawie 

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawie z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, 

ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw, ustawie 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.  

Zgodnie z treścią uzasadnienia głównym celem ustawy jest ulepszenie i uproszczenie 

systemu podatkowego. Nowe regulacje mają także zapewnić stabilność systemu na kolejne 

lata. Rezultatem wprowadzonych zmian ma być polepszenie sytuacji zarówno pracowników 

etatowych, których źródłem przychodów jest stosunek pracy, jak również osób osiągających 

przychody z tytułu umów cywilnoprawnych, kontraktów oraz innych rodzajów umów.  

I. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych  

1. Preferencje dla osób samotnie wychowujących dzieci 

Pierwsza grupa zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy 

preferencji podatkowych dla osób samotnie wychowujących dzieci. W drodze ustawy „Polski 

Ład” uchylono obowiązujące od 1 stycznia 1993 r. przepisy, które statuowały podstawę prawną 

do rozliczenia się przez podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko lub dzieci 

z tym dzieckiem (dziećmi). W miejsce tej preferencji ustawa „Polski Ład” wprowadziła nową 

ulgę podatkową adresowaną do osób samotnie wychowujących dzieci (podatnicy mieli prawo 

do odliczenia od podatku kwoty 1500 zł). Przedłożona ustawa uchyla przepis uprawniający 

osoby samotnie wychowujące dzieci do pomniejszenia podatku o kwotę 1500 zł, a 

jednocześnie przywraca preferencję w postaci wspólnego rozliczania się tej kategorii 

podatników z dziećmi.  

2. Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci 

W myśl obowiązujących przepisów dochody małoletnich dzieci własnych i 

przysposobionych, podlegające opodatkowaniu na terytorium RP, co do zasady, dolicza się 

do dochodów rodziców. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody 

małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Powyższy sposób 

rozliczania nie znajduje zastosowania w odniesieniu do dochodów dzieci z: pracy, stypendiów 

oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. W odniesieniu do tych 

dochodów małoletnim dzieciom przysługuje status odrębnego podatnika. W drodze 

przedłożonej ustawy katalog dochodów dziecka, które nie podlegają doliczeniu do dochodów 

rodziców rozszerzono o rentę rodzinną. Oznacza to, że także w tym przypadku do dochodów 

małoletniego będzie miała zastosowanie odrębna kwota wolna od podatku.  

3. Zmiany w zakresie stawek podatkowych, ulga dla kasy średniej, hipotetyczny 

podatek dochodowy 



W drodze przedłożonej ustawy stawka stosowania w pierwszym przedziale skali 

progresywnej zostaje obniżona z 17% do 12%. Jednocześnie ustawa uchyla przepisy 

dotyczące tzw. ulgi dla klasy średniej. Należy podkreślić, że opodatkowanie według zmienionej 

stawki ma dotyczyć dochodów uzyskanych w roku 2022. Ponieważ nie można wykluczyć 

wyjątkowej sytuacji, w której obliczenie podatku zgodnie z przepisami wprowadzonymi w 

drodze ustawy „Polski Ład” byłoby bardziej korzystne dla podatnika niż zastosowanie stawki 

12%, a same zmiany wchodzą w życie w trakcie roku podatkowego, ustawa wprowadza 

konstrukcję tzw. hipotetycznego podatku należnego za rok 2022. Hipotetyczny podatek 

należny za 2022 r. będzie obliczany od dochodów uzyskanych w 2022 r. zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym przedłożoną 

ustawą, przy czym przy jego obliczaniu będzie się uwzględniać tzw. ulgę dla klasy średniej 

oraz skalę podatkową obowiązującą w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Jeśli 

podatek należny za 2022 r. będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za ten rok, 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwróci podatnikowi kwotę tej różnicy. Hipotetyczny 

podatek należny wyklucza sytuację w której podatnik mógłby stracić na zmianach 

wprowadzonych w trakcie roku podatkowego. Konstrukcja hipotetycznego podatku należnego 

będzie miała zastosowanie do tych podatników, którzy w 2022 r. uzyskali przychody ze 

stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz 

z pozarolniczej działalności gospodarczej, w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł.  

4. Zmiany w zakresie przepisów normujących tzw. ulgę na zabytki 

Ze względu na wadliwość obecnie obowiązujących rozwiązań przedłożona ustawa 

uchyla przepis statuujący podstawę prawną do pomniejszenia podstawy obliczenia podatku o 

wydatki poniesione na zakup zabytku. Druga modyfikacja polega na wprowadzeniu 

zastrzeżenia, iż w przypadku odliczenia wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, prawo do 

pomniejszenia podstawy obliczenia podatku przysługuje pod warunkiem, że po poniesieniu 

takich wydatków podatnik uzyskał zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków 

potwierdzające wykonanie prac lub robót. Uchylono przepisy przewidujące ulgę podatkową w 

przypadku wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku nieruchomym wpisanym do ewidencji zabytków. Do wydatków poniesionych na 

zabytki do dnia 31 grudnia 2022 r. będą miały zastosowanie przepisy w brzmieniu 

obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. 

5. Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty zmniejszającej podatek  

W obowiązującym stanie prawnym płatnicy przy poborze zaliczek na podatek 

pomniejszają te zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Zmniejszenie to stosowane jest 

z mocy ustawy lub na wniosek (oświadczenie) podatnika składany płatnikowi. Ponieważ 

zasadą jest, że zmniejszenie może stosować tylko jeden płatnik to w przypadku kilku 

stosunków pracy podatnik może wskazać do stosowania zmniejszenia tylko jednego płatnika. 

Na skutek zmian wprowadzonych w drodze przedłożonej ustawy podatnik, zamiast jednego, 

będzie mógł wskazać do trzech płatników, którzy mogą zastosować kwotę zmniejszającą 

podatek. W przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego 

płatnika, podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia, jeżeli łączna 



kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza 

kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz w roku podatkowym podatnik za 

pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty 

zmniejszającej podatek, w tym również gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym 

roku podatkowym. W oświadczeniu o stosowaniu pomniejszenia podatnik będzie wykazywać, 

że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą: 1/12, 1/24 albo 1/36 

kwoty zmniejszającej podatek. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie lub wniosek 

mające wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik będzie obowiązany uwzględnić to oświadczenie 

lub ten wniosek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał, a w 

przypadku płatnika będącego organem rentowym – najpóźniej od drugiego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.  

Powyższe zasady będą mogły być stosowane w przypadku podatników, którzy 

osiągają również przychody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji 

rolnej i obowiązanych do samodzielnego obliczania zaliczek na podatek.  

6. Modyfikacja katalogu przychodów w PIT i CIT 

Ustawa wyłącza z katalogu przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane od Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe na podstawie art. 33b ust. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). 

7. Modyfikacja zwolnień podmiotowo-przedmiotowych 

W myśl obowiązujących regulacji prawo skorzystania ze zwolnienia od podatku, do 

wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, przysługuje: 

a) podatnikom do ukończenia 26. roku życia,  

b) podatnikom, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, 

licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od 

początku roku następnego,  

c) podatnikom, którzy w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga 

dzieci wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi 

zamieszkiwało, lub sprawowali funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub 

umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywali 

ciążący na nich obowiązek alimentacyjny albo sprawowali funkcję rodziny zastępczej. 

W drodze przedłożonej ustawy katalog przychodów podlegających wskazanemu 

zwolnieniu podlega rozszerzeniu o przychody z zasiłku macierzyńskiego.  

8. Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w podatku liniowym 

W myśl wprowadzanych przepisów podatnicy rozliczający podatek dochodowy w 

formie tzw. podatku liniowego będą mogli pomniejszyć podstawę obliczenia podatku o składki 

na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym (na podstawie ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) z 



tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz za osoby współpracujące z podatnikiem 

opodatkowanym podatkiem liniowym. Łączna wysokość odliczenia nie będzie mogła 

przekroczyć w roku podatkowym kwoty 8700 zł. Możliwość odliczania składki na 

ubezpieczenie zdrowotne będzie także uwzględniana przy ustalaniu podstawy obliczania 

daniny solidarnościowej.  

9. Przekazanie 1% podatku dochodowego 

Ustawa zwiększa ułamek należnego podatku, który podatnik będzie mógł przekazać 

na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego z 1% do 1,5%.  

II. Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

W myśl wprowadzonych regulacji podatnik korzystający z opodatkowania w formie 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie mógł pomniejszyć kwotę przychodów o 

50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym z tytułu 

pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu, bądź za osoby 

współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w tej formie. Modyfikacji uległy również 

terminy płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.  

Ustawa wprowadza także możliwość uwzględnienia kwoty zapłaconych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne w przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej. Podatek 

dochodowy opłacany w tej formie, wynikający z decyzji ustalającej jego wysokość, będzie mógł 

zostać obniżony o kwotę stanowiącą 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w 

roku podatkowym. Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie trybu i warunków płatności 

podatku rozliczanego w formie karty podatkowej oraz obowiązków instrumentalnych 

podatników. 

Zmiany w zakresie pozostałych ustaw dotyczą m.in. uchylenia przepisów normujących 

tzw. przejściowy ryczałt od dochodów.  

III. Przedłożona ustawa zawiera także szereg regulacji epizodycznych.  

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć przepisy stanowiące, iż: 

a) podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych stosujący przed dniem 

wejścia w życie przedłożonej ustawy opodatkowanie podatkiem liniowym będzie mógł wybrać 

opodatkowanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej 

na zasadach ogólnych; 

b) podatnik stosujący przed dniem wejścia w życie przedłożonej ustawy 

opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie mógł wybrać 

opodatkowanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej 

na zasadach ogólnych; 

c) podatnik osiągający przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, 

poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, który w 2022 r. opodatkowywał 

osiągnięte przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, może opodatkować 

te przychody na zasadach ogólnych; 

d) podatnik, który nie złożył oświadczenia na piśmie o rezygnacji z opodatkowania 

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2022 r., może złożyć w terminie do dnia 



22 sierpnia 2022 r. na piśmie oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego 

o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. 

do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na rzecz 

opodatkowania na zasadach ogólnych; 

e) w przypadku gdy płatnik pobrał w lipcu 2022 r. zaliczkę na podatek dochodowy 

na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu 

z dnia 30 czerwca 2022 r., i nie przekazał tej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, 

niezwłocznie zwraca podatnikowi tę część pobranej zaliczki, która przekracza zaliczkę 

obliczoną na podstawie przepisów w brzmieniu nadanym przedłożoną ustawą; 

f) przy obliczaniu zaliczki na podatek od dochodów uzyskanych w okresie od dnia 

1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. zamiast stawki 17% stosuje się stawkę 12%; zaliczek 

nie pomniejsza się o tzw. ulgę dla klasy średniej. 

 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r., z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 5 i art. 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

2) art. 8, art. 11 i art. 31–35, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

3) art. 1 pkt 3, pkt 7 lit. b, pkt 11, 12, pkt 13 lit. b i c, pkt 19–22, pkt 23 lit. a–h, pkt 24–33, pkt 

34 lit. b, pkt 36–40 i 42, art. 3 pkt 2, art. 4, art. 5 pkt 2 lit. a i b i pkt 3, art. 7, art. 10 pkt 7 

lit. c w zakresie art. 82 ust. 5 pkt 4, art. 18 ust. 5, art. 19, art. 20, art. 22, art. 24, art. 26, 

art. 27, art. 29 oraz art. 30, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 


