
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 14 do 20 lipca 2022 roku 

Raport na dzień 20 lipca 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 15. 
projektów rozporządzeń poszczególnych Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 4. projektów rozporządzeń dotyczących 
podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały 
one omówione w tekście poniżej. 
 

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska 
Miedź przygotowano 4 stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz 
dokumentów strategicznych. 

1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – dodatkowe uwagi do projektu ustawy 
o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (numer w Wykazie prac legislacyjnych i 
programowych Rady Ministrów: UC101), które zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/dodatkowe-uwagi-do-projektu-ustawy-o-ochronie-
osob-zglaszajacych-naruszenia-prawa-numer-w-wykazie-prac-legislacyjnych-i-
programowych-rady-ministrow-uc101-stanowisko-zwiazku-pracodawcow-po/ 

2. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia 
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaliczek w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich (nr 26 w Wykazie prac legislacyjnych 
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej), które zostało przesłane do Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-
rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-zaliczek-w-ramach-programow-finansowanych-z-udzialem-
srodkow-europejskich-nr-26-w-wykazie-prac-legislacyjnych-mfipr/ 

3. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie 
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (numer UC125 
w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane 
do Ministerstwa Finansów 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-projekt-ustawy-o-kas-oraz-
niektorych-innych-ustaw-uc125/ 

4. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 
publicznej na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii realizowane przez społeczności 
energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (numer w 
wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii: 52), które zostało przesłane 
do Ministerstwa Rozwoju i Technologii 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-
rozporzadzenia-mrit-w-sprawie-udzielania-pomocy-de-minimis-oraz-pomocy-publicznej-na-
instalacje-odnawialnych-zrodel-energii-realizowane-przez-spolecznosci-e/ 
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Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o sporach zbiorowych pracy (numer z wykazu: UD408) 
 

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 123) reguluje zasady wszczęcia i prowadzenia sporów zbiorowych. 
Trzydziestoletni okres jej obowiązywania wskazuje na potrzebę zmiany jej przepisów. 
Przejawia się to zarówno w postulatach związków zawodowych i organizacji pracodawców 
(stron sporów zbiorowych), które wskazują na problemy interpretacyjne przepisów w trakcie 
prowadzonych sporów, jak i mediatorów, prowadzących postępowania mediacyjne w sporach 
zbiorowych pracy. 

Podstawowymi celami projektowanej ustawy są: 

 odejście od enumeratywnego określenia przedmiotu sporu zbiorowego – ustawa 
będzie określać zasady wszczęcia, prowadzenia i zakończenia sporu zbiorowego 
pracy, który zgodnie z zaproponowaną definicją będzie sporem osób wykonujących 
pracę zarobkową z pracodawcą lub pracodawcami o zbiorowe prawa lub wolności 
związkowe, a także o zawodowe, ekonomiczne lub socjalne zbiorowe interesy lub 
prawa, związane z wykonywaniem pracy. Tak więc spór będzie mógł być prowadzony 
we wszelkich sprawach zbiorowych, w których związki zawodowe reprezentują osoby 
wykonujące pracę zarobkową; 

 wprowadzenie wymogu wyłaniania wspólnej reprezentacji organizacji związkowych 
niezbędnej do wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego – proponuje się 
zastosowanie standardów, przewidzianych w odniesieniu do wyłaniania reprezentacji, 
które mają zastosowanie do negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy, tzn. 
wprowadzenie trybu powiadamiania o zgłoszonych żądaniach w celu wspólnego 
prowadzenia rokowań; w razie braku porozumienia co do wspólnej reprezentacji – 
warunkiem prowadzenia rokowań będzie uczestniczenie w niej co najmniej jednej 
organizacji reprezentatywnej w myśl ustawy o związkach zawodowych; 

 wprowadzenie sądowej kontroli legalności referendum strajkowego; 

 określenie czasu trwania prowadzenia sporu - proponuje się precyzyjne określenie 
czasu trwania sporu (9 miesięcy – z możliwością dodatkowego wydłużenia o 3 
miesiące). W tym terminie spór powinien się zakończyć opracowaniem odpowiednich 
dokumentów lub po jego upływie – będzie wygasał z mocy prawa; 

 zmiany w zakresie prowadzenia listy mediatorów przy Ministrze Rodziny i Polityki 
Społecznej – listę będzie ustalał minister właściwy do spraw pracy na podstawie 
wniosku osoby zainteresowanej wpisem. Ustawa będzie określać kryteria wpisu na 
listę. Dodatkowo, w stosunku do obowiązującej ustawy o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych, zrezygnowano z uzgadniania listy z organizacjami partnerów społecznych, 
reprezentowanymi w Radzie Dialogu Społecznego; 

 wprowadzenie mediacji prewencyjnej – możliwość skorzystania z usług mediatora już 
na etapie rokowań; 

 modyfikacja formuły prowadzenia arbitrażu społecznego poprzez wprowadzenie 
regulacji, że orzeczenie kolegium będzie wiążące dla stron. 

Projektowana ustawa wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie 
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 
późn. zm.) w zakresie zwiększenia maksymalnego limitu wydatków, będących skutkiem 
finansowym ustawy. 
 
Projekt ustawy na etapie uzgodnień, konsultacji publicznej i opiniowania (2, 3 i 4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-sporach-zbiorowych-pracy/ 
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Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie w sprawie 

określenia zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów 
emerytalnych, trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru (numer z wykazu: 
82) 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 
23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. 

Celem proponowanego rozporządzenia jest określenie zakresu rocznej informacji dotyczącej 
realizacji programów,  trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru. Należy 
podkreślić, że projektowany zakres informacji przekazywanej przez zarządzającego nie jest 
tożsamy z zakresem informacji przekazywanej dotychczas przez pracodawcę. Projektowany 
zakres rocznej informacji przekazywanej przez zarządzającego, w opinii projektodawcy, nie 
powinien stwarzać zarządzającemu problemów z uwagi na to, że przekazywane będą dane, 
którymi zarządzający obecnie dysponuje. Projekt rozporządzenia określa zakres rocznej 
informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych przekazywanej 
organowi nadzoru, tryb jej przekazywania oraz jej wzór. 

W rozporządzeniu: 

– określono dane, jakie powinna zawierać roczna informacja zarządzającego, 

– zaproponowano, aby w przypadku zarządzania pracowniczym programem emerytalnym 
tego samego pracodawcy przez kilka funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to samo 
towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) informację roczną o zarządzanych programach 
sporządzało i przekazywało organowi nadzoru TFI. Zaproponowano również, aby pracowniczy 
fundusz emerytalny upoważnił zarządzające nim pracownicze towarzystwo emerytalne do 
sporządzenia i przekazania organowi nadzoru przedmiotowej informacji, – wskazano, że 
informacja zarządzającego obejmuje dane za rok kalendarzowy i jest sporządzana na dzień 
31 grudnia, 

– zaproponowano, aby informacja była przekazywana do organu nadzoru w postaci 
elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez organ nadzoru 
w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu 
nadzoru.   
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień, konsultacji publicznej i opiniowania (2, 3 i 4 
etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-w-
sprawie-okreslenia-zakresu-rocznej-informacji-dotyczacej-realizacji-pracowniczych-
programow-emerytalnych-trybu-jej-przekazywania-organowi-nadzoru-oraz-jej-wzo/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (numer z wykazu: 
MZ 1376) 

 

Celem zmiany rozporządzenia jest konieczność skorygowania mechanizmu obniżania 
współczynników korygujących przez dostosowanie go do ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o 
zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 
2022 r. poz. 1352), a także wydanej na podstawie tej ustawy przez Prezesa Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomendacji dotyczącej wzrostu poziomu finansowania 
świadczeń opieki zdrowotnej. 

Zmiana wprowadzona w §16 ust. 4d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 
września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 787, z późn. zm.), dookreśla, iż wskazane w nim 
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współczynniki korygujące stosuje się do wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, ustalonych na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 
maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1104). Powyższe wiąże się z przyjętym w ww. rekomendacji 
mechanizmem przekazywania środków na wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
poprzez wzrost wyceny poszczególnych świadczeń. Zmiany wprowadzane w §16 ust. 4g i 4h 
mają na celu wyeliminowanie obecnych wątpliwości co do ich stosowania przez dookreślenie, 
iż zmniejszenie współczynnika korygującego, jest proporcjonalne do udziału wartości 
świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wzrost, o którym mowa w ust. 4f pkt 1–5 w tej 
umowie bez uwzględnienia wartości współczynników korygujących. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-
zdrowotnej-8/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

organizacji roku szkolnego (numer z wykazu: 150) 
 

Rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe, zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i 
wychowania określa, w drodze rozporządzenia, organizację roku szkolnego, uwzględniającą 
w szczególności terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
przerw świątecznych i ferii szkolnych. Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika ze 
zgłaszanej przez dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe potrzeby zmiany 
wymiaru dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonego dla 
branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów 
kształcenia zawodowego z 6 dni do 10 dni, co powinno przyczynić się m.in. do usprawnienia 
przeprowadzania egzaminów zawodowych, szczególnie w przypadku szkół i placówek 
funkcjonujących w zespołach. 

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym dyrektor 
branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej i centrum 
kształcenia zawodowego, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie 
została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i 
samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne 
szkoły lub placówki, będzie mógł, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 10 dni, podobnie jak w przypadku 
dyrektora technikum. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-organizacji-roku-szkolnego/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły 
artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach 
publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej 
tego samego typu (numer z wykazu: 146) 

 

Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły 
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artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach 
publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego 
samego typu jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 164 
ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. 
zm.). Z uwagi na zmianę w ustroju szkolnictwa artystycznego wprowadzonego 
rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2022 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i 
niepublicznych (Dz. U. poz. 266), polegającą na skróceniu cyklu kształcenia w 
ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia z 6 do 4 lat, istnieje konieczność wprowadzenia 
zmian w rozporządzeniu w sprawie przechodzenia. 

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły 
artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach 
publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego 
samego typu, przewidziano zmianę § 13 (§ 1 pkt 2 projektu rozporządzenia) określającego 
możliwości przechodzenia w roku szkolnym 2022/2023 uczniów klasy IV dotychczasowego 
czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego (ostatni rocznik w tym typie szkoły), 
tj. do: 

 klasy I technikum (pięcioletniego), w której realizowane jest kształcenie w zawodzie 
innym niż zawód, w którym kształci się uczeń, albo 

 klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, albo 

 klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia, w której jest realizowane kształcenie w 
zawodzie, w którym zakres kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny z 
zakresem pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w 
dotychczasowym czteroletnim technikum, albo 

 klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia, w której jest realizowane kształcenie w 
zawodzie, w którym zakres drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest 
wspólny z zakresem drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w 
dotychczasowym czteroletnim technikum, albo 

 klasy III albo IV publicznego liceum ogólnokształcącego (czteroletniego). 

Dodatkowo wprowadzono zmianę polegająca na: 

 uchyleniu przepisu § 2 ust. 2 pkt 2 (§ 1 pkt 1 lit. a projektu rozporządzenia), który 
stanowił, że uczeń klasy I albo II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej może być 
przyjęty odpowiednio do klasy VII albo VIII publicznej szkoły podstawowej, a który w 
wyniku skrócenia cyklu kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia 
stał się bezprzedmiotowy; 

 zmianie przepisu § 2 ust. 2 pkt 3 (§ 1 pkt 1 lit. b projektu rozporządzenia), który stanowił, 
że uczeń klasy III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia publicznej lub 
niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej może być przyjęty 
odpowiednio do klasy I–IV publicznego liceum ogólnokształcącego, a który w wyniku 
skrócenia cyklu kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia z 6 lat na 
4 lata będzie stanowił, że uczeń klasy I–IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II 
stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej 
może być przyjęty odpowiednio do klasy I–IV publicznego liceum ogólnokształcącego 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-przechodzenia-ucznia-ze-szkoly-
publicznej-publicznej-szkoly-artystycznej-szkoly-niepublicznej-lub-niepublicz/ 
 
 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-przechodzenia-ucznia-ze-szkoly-publicznej-publicznej-szkoly-artystycznej-szkoly-niepublicznej-lub-niepublicz/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-przechodzenia-ucznia-ze-szkoly-publicznej-publicznej-szkoly-artystycznej-szkoly-niepublicznej-lub-niepublicz/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-przechodzenia-ucznia-ze-szkoly-publicznej-publicznej-szkoly-artystycznej-szkoly-niepublicznej-lub-niepublicz/


II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano 43 akty prawne, 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/ Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć 

gospodarczych i pomocy kredytobiorcom 

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

1488). 

 Celem wprowadzanej ustawy jest: 

o – zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług 

finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz 

zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. 

UE L 347 z 20.10.2020, str. 1); 

o – implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1504 z dnia 7 

października 2020 r. zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków 

instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 50). 

Ustawa: 

o wskazuje Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) jako organ właściwy do nadzoru nad 

dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć 

gospodarczych, 

o przyznaje KNF odpowiednie uprawnienia nadzorcze (m.in. do zawieszania 

konkretnych ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia 

działalności przez dostawców oraz do współdziałania z organami wymiaru 

sprawiedliwości i organami nadzoru z innych państw członkowskich UE), 

o wprowadza sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów 

rozporządzenia lub ustawy, 

o wprowadza odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za poprawność i prawdziwość 

informacji podawanych w dokumentach informacyjnych sporządzanych w związku z 

ofertą finansowania społecznościowego, 

o wprowadza przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej i zasad przechowywania 

dokumentacji związanej ze świadczeniem usług finansowania społecznościowego dla 

przedsięwzięć gospodarczych, 

o upraszcza niektóre wymogi informacyjne spoczywające na emitencie papierów 

wartościowych – w przypadku ofert publicznych prowadzonych poza platformami 

finansowania społecznościowego, ale za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, emitent 

będzie miał możliwość sporządzenia jedynie arkusza kluczowych informacji 

inwestycyjnych zamiast memorandum informacyjnego. 

Z dniem 10 listopada 2023 r. ulegnie podwyższeniu próg kwotowy wpływów z tytułu emisji 

papierów wartościowych, który zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu, z 2,5 mln euro 

do 5 mln euro. Oferty publiczne, z których zakładane wpływy wyniosą między 2,5 a 5 mln euro, 

zostaną z tym dniem objęte obowiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego (lub 

arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, w przypadku ofert prowadzonych za 

pośrednictwem firmy inwestycyjnej).  



 Ustawa wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2022 r., za wyjątkiem art. 53, art. 60, art. 67, art. 

72 i art. 77-79, które wchodzą w życie z dniem 31 lipca 2022 r. Art. 48 i art. 57 pkt 4 lit. a 

wchodzą w życie z dniem 10 listopada 2023 r. 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie metodyki 

obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości 

opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 15 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 1494). 

 Nowe rozporządzenie w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, 

określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i 

wartości energetycznej energii elektrycznej jest konieczne z uwagi na wejście w życie art. 

1 pkt 22 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i 

kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 1642). 

Rozporządzenie określa: metodykę obliczania emisji gazów cieplarnianych, w przeliczeniu na 

jednostkę energii z paliw innych niż biopaliwa ciekłe oraz z energii elektrycznej, która ma 

zastosowanie dla podmiotów realizujących Narodowy Cel Redukcyjny; wskaźniki emisji gazów 

cieplarnianych dla poszczególnych paliw; oraz wartość opałową dla poszczególnych paliw i 

wartość energetyczną dla energii elektrycznej. 

Rozporządzenie w porównaniu do obowiązującego rozporządzenia: 

o nie zawiera wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej (wskaźnik 

regulowany będzie osobnym rozporządzeniem), 

o zawiera doprecyzowanie definicji „bitum naturalny” oraz definicji „ropa naftowa 

konwencjonalna”, 

o zawiera zapis precyzujący na czym polega czynność “przerobu” w kontekście 

przetwarzania ropy naftowej i biokomponentu, 

o zawiera przepis wskazujący, że w przypadku przerobu ropy naftowej z 

biokomponentem, który nie spełnia kryteriów zrównoważonego rozwoju, ilość 

dostarczonego biokomponentu liczy się jako paliwo z którym biokomponent był 

przerabiany, 

o zawiera przepis wskazujący, że do określenia ilości zużytej energii elektrycznej 

uwzględnia się tylko ilość energii elektrycznej zużytej w pojazdach samochodowych, 

których ładowanie nastąpiło na ogólnodostępnych stacjach ładowania, 

o zawiera przepis wskazujący, że do realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego można 

wykorzystać umorzone jednostki poświadczonej redukcji emisji wygenerowane w 

ramach Mechanizmu Czystego Rozwoju (CDM) oraz jednostki redukcji emisji 

wygenerowane przez projekty wspólnego wdrażania (JI). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2022 roku. 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz 

warunków stosowania stawek obniżonych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 15 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 1496). 

 Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w 

sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz 

warunków stosowania stawek obniżonych. Rozporządzenie przedłuża możliwość 



dalszego stosowania stawki 0% do dostawy produktów leczniczych finansowanych ze 

środków pochodzących ze zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje 

pożytku publicznego – w odniesieniu do tych produktów leczniczych, które są finansowane 

środkami ze zbiórek publicznych rozpoczętych przed dniem 16 maja 2022 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2022 r., poza par. 1 w zakresie par. 

10bf, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 17 maja 2022 r. 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, 

szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom 

zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 15 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 1497). 

 Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w 

sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, 

szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom 

zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

434 i poz. 749), wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 190 ust. 1 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.). Ma ono na celu wprowadzenie 

nowych kodów pozwalającego na identyfikację nowych grup osób, którzy uzyskali prawo 

do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz wprowadzenie 

nowych jednostek statystycznych dla świadczeń udzielanych w szpitalnym oddziale 

ratunkowym i izbie przyjęć. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2022 roku. 

 

5/ Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz 

niektórych innych ustaw 

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

1504). 

 Rozwiązania przyjęte w ustawie obejmują zniesienie dyrektora SUG, likwidację 

obsługującego go urzędu i przekazanie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego 

dotychczasowych zadań dyrektora SUG. Nowelizacja powoduje konsekwencje dla 

przedsiębiorców górniczych i podmiotów prowadzących na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej działalność regulowaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i 

górnicze w postaci zmiany organu nadzoru górniczego I instancji, sprawującego nadzór i 

kontrolę nad ruchem wymienionych zakładów górniczych i zakładów w zakresie: 

1) górniczych wyciągów szybowych; 

2) urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu 

powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych; 

3) szybów i szybików wraz z wyposażeniem; 

4) centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz 

magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi; 

5) stacji wentylatorów głównych; 

6) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, 

zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w pkt 1–5. 



Ponadto nastąpi zmiana organu nadzoru górniczego pierwszej instancji wykonującego 

zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 

właściwym rzeczowo w odniesieniu do następujących obiektów budowlanych podziemnych 

zakładów górniczych: 

1) obiektów budowlanych maszyn wyciągowych; 

2) szybowych wież wyciągowych; 

3) budynków nadszybi; 

4) obiektów budowlanych urządzeń, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2 Pgg; 

5) wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, systemów oraz sieci, o których mowa w 

art. 169 ust. 1 pkt 4 Pgg; 

6) obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych; 

7) obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i 

urządzenia, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1–5 Pgg. 

Ustawa zawiera nowe definicje odkrywki oraz przodka.  

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 października 2022 r. 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 20 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 1518). 

 Rozporządzenie określa następujące przepisy techniczno-budowlane: warunki 

techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; warunki 

techniczne użytkowania dróg publicznych. Przepisy rozporządzenia stosuje się do 

projektowania, budowy, przebudowy lub użytkowania dróg publicznych oraz 

projektowania, budowy lub przebudowy urządzeń obcych sytuowanych w pasach 

drogowych tych dróg.  

Nowe przepisy techniczno-budowlane (PTB) dotyczące dróg zawarto w jednym 

rozporządzeniu zamiast obowiązujących trzech. Regulacje zawarte w rozporządzeniu mają 

charakter ogólnych wymagań funkcjonalno-technicznych, tym samym nie zawierają 

szczegółów technologicznych i materiałowych, jak miało to miejsce dotychczas. Wymagania 

zawarte w nowym rozporządzeniu gwarantują co najmniej spełnienie podstawowych 

wymagań dotyczących obiektów budowlanych, a więc stanowią zwięzły zbiór najważniejszych 

warunków i celów, których osiągnięcie jest bezwzględnie niezbędne, aby obiekt mógł zostać 

oddany do użytkowania i pełnić swoje funkcje. 

Wymagania zawarte w rozporządzeniu zostaną uszczegółowione (dookreślone, wyjaśnione) 

we wzorcach i standardach (WiS) rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw 

transportu. W WiS wskazane zostaną także metody, parametry, opisy procedur, technik i 

podejścia metodycznego, oraz zaproponowane typowe (powtarzalne) rozwiązania 

projektowe, instrukcje postępowania itd. Tym samym WiS będą zawierać rekomendowane, 

ale nie wykluczające innych, metody i parametry pozwalające na spełnienie wymagań 

zawartych w nowych PTB. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września 2022 r. 


