
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 21 do 27 lipca 2022 roku 

Raport na dzień 27 lipca 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5 projektów ustaw oraz 30 
projektów rozporządzeń poszczególnych Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 1 projektu ustawu 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 wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (numer z wykazu: 

UD312) 

Celem planowanej regulacji jest: 

1) rozpoznanie, przygotowanie i ocenę skali problemów związanych z ograniczaniem 

wpływu na środowisko i zdrowie ludzi wielkoobszarowych terenów zdegradowanych, 

2) usunięcie lub ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi 

wielkoobszarowych terenów zdegradowanych, w tym eliminacja lub zabezpieczenie 

odpadów stwarzających zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi oraz oczyszczenie 

zanieczyszczonych terenów celem późniejszego zagospodarowania, 

3) przywrócenie wielkoobszarowych terenów zdegradowanych do ponownego 

wykorzystania lub przygotowania do pełnienia nowych funkcji, o ile jest to możliwe. 

Nowe przepisy mają stanowić lex specialis w stosunku do aktualnie obowiązujących ustaw 
z zakresu ochrony środowiska i w razie potrzeby przewidywać stosowne reguły kolizyjne 
z przepisami dotyczącymi składowania odpadów oraz usuwania odpadów z miejsc na ten cel 
nieprzeznaczanych, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

Projekt ustaw jest na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 

Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-wielkoobszarowych-terenach-
zdegradowanych/ 

 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (numer z wykazu: 152) 
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Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. 
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz. U. poz. 373)  polega na wprowadzeniu obowiązku zwolnienia ucznia 
branżowej szkoły I stopnia lub technikum, który nie ukończył szkoły i powtarza klasę 
programowo najwyższą, z odbywania praktycznej nauki zawodu lub obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego po spełnieniu określonych 
warunków (dodawany § 5b zmienianego rozporządzenia). 

Uregulowano także przypadek ucznia branżowej szkoły I stopnia, realizującego dotychczas 
naukę zawodu jako młodociany pracownik, który zdał odpowiednio egzamin zawodowy lub 
egzamin czeladniczy w nauczanym zawodzie, a nie ukończył szkoły i powtarza klasę.  

Ponadto wprowadza się zmianę porządkującą polegającą na dodaniu w zmienianym 
rozporządzeniu § 5a. Zgodnie z art. 121a ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z obowiązku 
odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części. 
 
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-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-
szkolach-publicznych/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania 

pomocy na zieloną transformację miast w ramach planu rozwojowego (numer z wykazu: 
30) 

 

Celem projektowanej regulacji jest zapewnienie podstawy prawnej dla udzielania pomocy 
stanowiącej pomoc publiczną oraz pomoc de minimis, w ramach inwestycji B.3.4.1 
Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast w ramach Krajowego Planu 
Odbudowy i Zwiększania Odporności, tzw. „Inwestycja”.  Na postawie projektowanego 
rozporządzenia wsparcie udzielane będzie w ramach Inwestycji wchodzącej w skład 
komponentu B (wchodzącej w skład reformy B3.4. pn. Zielona Transformacja Miast). 

Środki będą pochodziły z części pożyczkowej europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności (instrument został powołany rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz. Urz. UE L 
57 z 18.02.2021, str. 17, z późn zm.). Narzędziem dystrybucji środków będzie Instrument 
Zielonej Transformacji Miast (IZTM). Instrument stanowił będzie jedną z inwestycji zawartych 
w planie rozwojowym - Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, oznaczoną 
numerem B3.4.1 – Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast. 

Celem interwencji jest minimalizacja oddziaływania człowieka na środowisko (racjonalne 
gospodarowanie zasobami, uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu i 
planowaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa); zmiana modelu 
rozwojowego polskich miast (nadanie priorytetu działaniom mitygującym i adaptacyjnym do 
zmian klimatu oraz – szerzej – proekologicznym); poprawa jakości życia i zdrowia 
mieszkańców (podniesienie jakości przestrzeni publicznej z punktu widzenia potrzeb 
spędzania wolnego czasu (ze szczególnym naciskiem na funkcje przyrodnicze), 
umożliwienie zmian zachowań transportowych polegających na priorytetyzacji aktywnej 
mobilności (transport pieszy, rowerowy) oraz zwiększenie dostępności przyjaznych 
środowisku usług publicznych); jak również zwiększenie atrakcyjności miast z punktu 
widzenia prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju kapitału społecznego. 

Rozporządzenie przewiduje udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis zarówno 
MŚP, jak i dużym przedsiębiorcom na cele inwestycyjne, pod warunkiem, że cele pomocy 
będą zbieżne z Zasadami działania IZTM. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-
pomocy-na-zielona-transformacje-miast-w-ramach-planu-rozwojowego/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w 

centralnej ewidencji pojazdów (numer z wykazu: 189) 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w 
centralnej ewidencji pojazdów stanowi realizację zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 
sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1517), wskutek których wyeliminowane zostały z obrotu prawnego nalepki 
kontrolne oraz karty pojazdu. Jednocześnie w rozporządzeniu uwzględniono zmianę 
wynikającą z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/1589 z dnia 22 lipca 2020 r. 
zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/956 w odniesieniu do danych dotyczących nowych pojazdów ciężkich, które mają być 
monitorowane i zgłaszane przez państwa członkowskie i producentów (Dz. Urz. UE L 360 z 
30.10.2020, str. 1), która rozszerza katalog danych technicznych gromadzonych w centralnej 
ewidencji pojazdów o dane niezbędne do realizacji obowiązku sprawozdawczego, zgodnie z 
wymienionym powyżej załącznikiem nr I. 

Niniejszy projekt uchyla zakres danych dotyczących kart pojazdu i nalepek kontrolnych oraz 
rozszerza katalog danych technicznych o dane niezbędne dla monitorowania i 
sprawozdawczości do Komisji Europejskiej w odniesieniu do emisji CO2. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-cyfryzacji-ewidencji-pojazdow/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej 

przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (numer z wykazu: 
190) 

 

Konieczność opracowania projektu nowego rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie 
opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów 
i Kierowców podyktowana jest utratą mocy obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra 
Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód 
Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 738) na skutek zmiany 
przepisu upoważniającego, tj. art. 80d ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 
ruchu drogowym, wprowadzonej ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517). 

Projekt rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – 
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców stanowi realizację zmian wprowadzonych 
ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 
niektórych innych ustaw. Ustawa ta wyeliminowała z obrotu prawnego nalepki kontrolne i 
karty pojazdu, a tym samym obowiązek pobierania opłaty ewidencyjnej za ich wydanie. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-cyfryzacji-ewidencji-pojazdow/ 
 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt jeden aktów prawnych, tzn. ustawy, 

rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, 
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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 zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw 

 

 Ustawa została opublikowana 27 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2022, 

poz. 1576). 

 Podstawowym celem, jaki realizuje ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – 

Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, jest określenie maksymalnych 

limitów wydatków na kolejne 10 lat obowiązywania przepisów implementujących wymagania 

określone: 

1) dyrektywą 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w 

sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 

11.06.2008, str. 1, z późn. zm.), w ramach ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie 

ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460);  

2) dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w 

sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania 

rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do 

odnawiania pojazdów, a także zmieniającej dyrektywę 1999/13/WE (Dz. Urz. UE L 143 z 

30.04.2004, str. 87, z późn. zm.   Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 8, str. 

376) oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/WE z dnia 24 listopada 2010 

r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 

kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.02.2010, str. 17, z późn. zm.) w ramach ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 1101). 

W związku z powyższym w zmianach do ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy 

– Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460) oraz zmianach 

do  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101) określono maksymalne limity wydatków sektora 

finansów publicznych na lata 2022–2031 w ramach środków pochodzących z budżetu 

państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Utrzymano także 

maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań 

wynikających z ustawy przez Inspekcję Ochrony Środowiska, Inspekcję Handlową oraz 

nadzór budowlany na lata 2024–2033. 

Ponadto ustawa w zmianach do ustawy Prawo ochrony środowiska modyfikuje definicje 

stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, w związku z możliwością utraty przez 

polskie miasta statusu miasta powyżej 100 tys. mieszkańców w wyniku, stwierdzonych przez 

Główny Urząd Statystyczny zmian.  W ustawie zmienia się definicja stref oraz uchylone 

zostaje upoważnienia do wydania aktu wykonawczego na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy – 

Prawo ochrony środowiska i określenie stref, w których dokonuje się oceny jakości 

powietrza, wraz z ich nazwami, kodami i obszarami w załączniku do ustawy.  Zmiany 

spowodują uniezależnienie podziału Polski na strefy od danych demograficznych GUS w 

przypadku miast posiadających około i powyżej 100 tys. mieszkańców. Tym samym 

utrzymane zostanie 46 stref w kraju, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, tj. 12 
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aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 250 tys., 18 miast – tak jak ma to miejsce 

obecnie w tabeli nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w 

sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza – bez uszczegóławiania, że 

dotyczy to miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., oraz 16 pozostałych obszarów 

województw. 

Ustawa zmienia również termin przekazania przez zarządy województw do ministra 

właściwego do spraw klimatu informacji o przyjęciu, w drodze uchwały sejmiku województw, 

programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.  

W ustawie dodano ponadto: 

1) przepisy określające obowiązek przekazywania przez wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta oraz starostę, zgodnie ze swoją właściwością, zarówno sprawozdań 

okresowych, jak i sprawozdań końcowych z realizacji programów ochrony powietrza, ich 

aktualizacji oraz planów działań krótkoterminowych, 

2) upoważnienie dla ministra właściwego do spraw klimatu do wydania rozporządzenia 

regulującego sposób dokonywania oceny dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji, 

maksymalne wartości niepewności pomiarowej dla pojedynczego wyniku pomiaru, sposób 

uwzględniania niepewności pomiarowych podczas dokonywania oceny dotrzymywania 

wielkości dopuszczalnej emisji oraz sposób rozliczania przekroczeń wielkości dopuszczalnej 

emisji, 

3) przepisy umożliwiające nałożenie kary pieniężnej za niedotrzymanie terminów 

przekazania sprawozdań okresowych z realizacji programów ochrony powietrza i ich 

aktualizacji oraz planów działań krótkoterminowych, a także sprawozdań końcowych z 

realizacji tych programów i ich aktualizacji oraz planów działań krótkoterminowych, 

4) przepis wprowadzający odpowiedzialność (kara grzywny) za nieprzestrzeganie 

ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale sejmiku województwa w sprawie 

programu ochrony powietrza. 

W zmianie do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw ustawa wydłuża okres na dokonanie przez właściwych ministrów (ministra 

właściwego do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu i 

ministrem właściwym do spraw gospodarki) przeglądu wymagań jakościowych dla paliw 

stałych, z 2 lat do 4 lat.  

Ustawa wprowadza zmiany do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zmiany do 

tej ustawy mają charakter uzupełniający i korygujący wobec zmian wprowadzonych ustawą z 

dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127). Ponadto w ustawie m.in. doprecyzowano 

przepisy, na podstawie których wydawana jest decyzja dotycząca zwrotu środków, o których 

mowa w art. 22c ust. 1 pkt 2 ustawy, w sytuacjach określonych w art. 22c ust. 3 tej ustawy.  

Ustawa wprowadza także zmiany o charakterze doprecyzowującym i porządkującym do 

ustawy o ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z. 2019 r. poz. 51, z późn. zm.).   

Ustawa wprowadza zmianę do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, której celem jest umożliwienie czasowego 

zaliczenia biopaliwa, biopłynów i paliwa z biomasy do kategorii paliw zeroemisyjnych w 

rozumieniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 

r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na 

podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniającego 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 2012/601. 



 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z kilkoma wyjątkami.  

 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 27 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 

z 2022, poz. 1571). 

 Nowelizacja obejmuje zmiany wynikające z konieczności dostosowania klasyfikacji 

budżetowej do zmian wiążących się, m.in. z realizacją programów finansowanych w 

perspektywie finansowej 2021–2027 oraz wynikających ze zmiany przepisów prawa, w tym 

ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 11 

marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, z późn. zm.). W związku z tym wystąpiła 

konieczność wprowadzenia zmian w załącznikach nr 2, 3, 4 i 7 do rozporządzenia. 

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

od dnia 1 stycznia 2022 r., z wyjątkami wskazanymi w § 4 rozporządzenia. 

 

 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany 

wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw 

pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii w 2023 r. 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 27 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 

z 2022, poz. 1566). 

 System świadectw pochodzenia, to jeden z trzech systemów wsparcia odnawialnych 

źródeł energii (dalej: „OZE”) funkcjonujący obecnie w Polsce. W zamian za generację energii 

z OZE producenci otrzymują tzw. zielone lub błękitne certyfikaty, które mogą zostać 

sprzedane za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. Minister Klimatu i Środowiska ma 

możliwość interwencji na rynku certyfikatów poprzez ustanowienie wielkości udziału 

ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia 

potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (dalej: 

„obowiązku OZE”), tzn. określenia proporcji energii elektrycznej, którą przedsiębiorstwa 

obrotu energią muszą pozyskać z OZE. Ustanowienie odpowiedniej wysokości obowiązku 

OZE ma przyczynić się do ograniczenia stopnia obciążenia odbiorców końcowych kosztami 

wynikającymi z funkcjonowania systemu świadectw pochodzenia, przy jednoczesnym 

zapewnieniu rentowności instalacji i bezpieczeństwa partycypujących w nim wytwórców. 

Proponowane jest znaczne obniżenie obowiązku OZE w 2023 r. dla zielonych certyfikatów 

oraz utrzymanie obowiązku dla błękitnych certyfikatów na dotychczasowym poziomie. Opisane 

poniżej zjawiska wyraźnie wskazują na potrzebę zmiany punktu odniesienia przy wyznaczaniu 

przedmiotowego obowiązku przez Ministra Klimatu i Środowiska. Do 2021 r. kluczowym 

czynnikiem w tym zakresie były dążenia do eliminacji nadpodaży świadectw pochodzenia 

obserwowanej w ostatnich latach. Celem niniejszego rozporządzenia jest natomiast 

utrzymanie odpowiedniego poziomu przychodów wytwórców OZE uczestniczących w 
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przedmiotowym mechanizmie, przy jednoczesnym ograniczeniu obciążenia odbiorców 

końcowych. Ponadto, wydanie rozporządzenia wyłącznie w zakresie obowiązku na rok 2023 

umożliwia Ministrowi Klimatu i Środowiska podejmowanie działań w przyszłych latach, które 

uwzględniając sytuację na rynkach energii elektrycznej będą zapewniały odpowiednią 

rentowność instalacji OZE objętych tym systemem wsparcia. 

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

 

 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie 

zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 26 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 

z 2022, poz. 1558). 

 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. 

zm.), w tym zmianę brzmienia art. 90 ust. 1, który stanowi upoważnienie dla ministra 

właściwego do spraw pracy do wydania rozporządzenia wykonawczego. Rozporządzenie 

wydane na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia (w brzmieniu 

obowiązującym dotychczas) może pozostać w mocy nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i 

niektórych innych ustaw. Ponadto niektóre przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia 

nie są zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy w nowym brzmieniu. 

Stosowanie obecnie obowiązującego rozporządzenia ujawniło też potrzebę doprecyzowania 

lub skorygowania niektórych jego przepisów oraz ich dostosowania do specyfiki systemów 

teleinformatycznych wykorzystywanych w postępowaniach prowadzonych na podstawie 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracodawcy i pracownicy 

odpowiedzialnych urzędów zwracali m.in. uwagę, że procedury są obciążające i 

czasochłonne. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2022 r. 

 

 

 

5/ Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych 

ustaw 

 

 Ustawa została opublikowana 26 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2022, 

poz. 1557). 

 Ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw stanowi 

kolejny etap cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Podstawowym 

założeniem i celem ustawy jest umożliwienie obywatelom – inwestorom prowadzenie 

dziennika budowy oraz dokumentowanie przebiegu robót budowlanych w postaci 

elektronicznej. Ponadto ustawa wprowadza możliwość prowadzenia w postaci elektronicznej 

książki obiektu budowlanego.  
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Dodatkowo w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wprowadza się przepisy 

regulujące działanie portalu e-Budownictwo.  

Ustawa przewiduje także dostosowanie prowadzonych na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. – Prawo budowlane centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i 

ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie do wymogów 

współczesnych systemów teleinformatycznych. 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, ma 

przyspieszyć cyfryzację postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu prawa 

budowlanego, poprzez:  

1) ustanowienie elektronicznego dziennika budowy prowadzonego w systemie 

Elektronicznego Dziennika Budowy (system EDB),  

2) ustanowienie książki obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej przez 

system Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego (system EKOB),  

3) wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie portalu e-Budownictwo;  

4) zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia 

budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej przez odpowiedni system 

teleinformatyczny (e-CRUB); 

5) wprowadzenie norm prawnych dopuszczających przeprowadzanie egzaminów na 

uprawnienia budowlane w sposób bardziej elastyczny – tj. w terminach ustalanych przez 

właściwą izbę samorządu zawodowego; 

6) organizację okręgowych zjazdów izb samorządu zawodowego; 

7) wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu wyeliminowanie wątpliwości 

związanych z udostępnianiem projektów budowlanych właściwym organom samorządu 

zawodowego (krajowy sąd dyscyplinarny, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej 

oraz krajowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej) prowadzącym postępowanie w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej w budownictwie; 

8) umożliwienie uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej, sporządzonych w postaci elektronicznej: projektu zagospodarowania 

działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz 

projektu urządzenia przeciwpożarowego.  

Dziennik w postaci elektronicznej prowadzi się w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy, 

zwanym „systemem EDB”. Za jego prowadzenie zgodnie z przepisami ustawy odpowiada 

kierownik budowy.  

Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są  

1) uczestnicy procesu budowlanego;  

2) geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby 

budownictwa;  

3) upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów powołanych do 

kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności 

kontrolnych.  

Inwestor zapewnia dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych osób 

pełniących funkcje kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz projektanta sprawującego nadzór autorski.  

Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej można kontynuować w postaci 

elektronicznej, natomiast dziennik budowy prowadzony w postaci elektronicznej może być 

kontynuowany tylko w postaci elektronicznej.  



W przypadku zakończenia robót budowlanych kierownik budowy zamyka wpisem dziennik 

budowy. Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje 

przez nadanie mu w systemie EDB statusu „zamknięty”. 

System EDB służy do wydawania oraz prowadzenia dzienników budowy w postaci 

elektronicznej. Adres strony internetowej, na której jest udostępniony system EDB, Główny 

Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej obsługującego go urzędu.  

Portal e-Budownictwo zapewnia możliwość wygenerowania dokumentów związanych z 

procesem budowlanym, m.in. wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia budowy lub 

wykonywania innych robót budowlanych, wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia 

rozbiórki, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, wniosku o wszczęcie uproszczonego 

postępowania legalizacyjnego, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku 

o pozwolenie na użytkowanie.  

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

1) art. 1 pkt 4 lit. c–g, pkt 10 lit. a, pkt 11 lit. c i d, pkt 15 lit. a, pkt 31, pkt 37 lit. b, pkt 39 

i 42–44, art. 4 oraz art. 8 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.; 

2) art. 1 pkt 1, 3, 17, 19, 21, 22, 26, pkt 27 lit. a i c i pkt 28 oraz art. 5, które wchodzą 

w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

3) art. 1 pkt 29, 30, 32–34 i pkt 41 lit. b i c oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem 

1 stycznia 2023 r. 

 

 

 

6/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

 

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

z 2022, poz. 1551). 

 Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1249 oraz z 

2021 r. poz. 1364), wprowadzana na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, 

dotyczy wydłużenia okresu przejściowego, określonego w § 2 ust. 2 tego rozporządzenia, 

odnoszącego się do podmiotów obecnie wykonujących działalność gospodarczą, której 

przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, a które obecnie – do dnia 31 lipca 2022 r. – 

mają czas na złożenie wniosku o zmianę wpisu w jednym z trzech rejestrów wymienionych w 

§ 2 ust. 1 tego rozporządzenia (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej). Rozporządzenie wydłuża czas na złożenie takiego wniosku o 1 rok i 

5 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2022 r. 

 

 

7/ Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych 

ustaw 

 

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

poz. 1549). 
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 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, zmierza 

przede wszystkim do dostosowania prawodawstwa polskiego do wymagań dyrektywy 

91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w 

szczególności przez wprowadzenie mechanizmów mobilizujących i sankcyjnych 

odnoszących się do monitorowania i kontroli indywidualnych systemów oczyszczania 

ścieków ujętych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach reformy 

B3.1. „Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich” 

zawartego w celu B3. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji 

środowiska”.  

Ustawa wprowadza zmiany do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, do ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz do ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Zmiany w ustawie – Prawo wodne, ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

mają przede wszystkim na celu:  

1) realizację kamienia milowego odnoszącego się do monitorowania i kontroli indywidualnych 

systemów oczyszczania ścieków ujętego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania 

Odporności, w ramach reformy B3.1. „Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-

ściekowej na terenach wiejskich” zawartego w celu B3. „Adaptacja do zmian klimatu oraz 

ograniczenie degradacji środowiska”;  

2) dostosowanie przepisów prawa krajowego do wymagań dyrektywy 91/271/EWG;  

3) doprecyzowanie procedur związanych z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją 

aglomeracji;  

4) doprecyzowanie postępowania dotyczącego przygotowania krajowego programu 

oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK);  

5) wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków aglomeracji 

w zakresie ich dostosowania do wymogów dyrektywy 91/271/EWG oraz w przypadku 

niewywiązywania się z obowiązku w zakresie sprawozdawczości z realizacji KPOŚK. Z 

uwagi na prewencyjny charakter kar ich stawkę ustalono w wysokości do 10 000 zł;  

6) doprecyzowanie obowiązków gmin związanych z gospodarowaniem nieczystościami 

ciekłymi;  

7) zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych w przedmiocie działań wymagających uzyskania 

zgody wodnoprawnej; 

8) uregulowanie kwestii dotyczących opróżniania osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości z takich oczyszczalni, oraz obowiązków 

związanych z utrzymaniem czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości, gminy 

i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania oczyszczalni i 

transportu nieczystości;  

9) doprecyzowanie zakresu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych i procedury jego przyjmowania; 

10) wykonanie wniosku Najwyższej Izby Kontroli skierowanego do Prezesa Rady Ministrów 

przedstawionego w ramach kontroli pn. „Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju 

w gospodarowaniu zasobami wodnymi w gminach turystycznych”, wniosku Najwyższej Izby 

Kontroli skierowanego do Ministra Infrastruktury przedstawionego w ramach kontroli pn. 

„Realizacja zadań dotyczących odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych 

przez wybrane gminy województwa opolskiego”, a także wniosków Najwyższej Izby Kontroli 

z kontroli pn. „Wykonywanie przez gminy woj. lubuskiego zadań w zakresie nadzoru nad 

funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków”. 



Ustawa zakłada także wyeliminowanie wątpliwości w zakresie formy przyznawanych dotacji 

Wodom Polskim z budżetu państwa i wprowadzenie możliwości przyznawania dotacji 

podmiotowych zamiast wyłącznie dotacji celowych. Przedmiotowa zmiana ma zapewnić 

dostosowanie formy przyznawanych dotacji do wymogów prawnych. 

Nowela wprowadza rozwiązania usprawniające proces sprawozdawczy z KPOŚK, 

polegających na wzywaniu gmin przez PGW WP do uzupełniania i poprawiania 

przekazywanych dokumentów, a także wprowadzenie sankcji za naruszenie w tym zakresie 

obowiązków, mimo uprzedniego informowania o występujących uchybieniach. 

Dodatkowo wprowadza się przepisy określające zasady współpracy gmin w aglomeracji w 

zakresie obowiązków sprawozdawczych na potrzeby KPOŚK, a także współpracy między 

regionalnymi zarządami gospodarki wodnej w zakresie obowiązków wynikających z KPOŚK. 

W nowelizacji rozszerzono zakres pojęcia „nieczystości ciekłe” przez objęcie tym 

określeniem także ścieków gromadzonych w osadnikach w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków. W obecnym stanie prawnym wątpliwości budzi kwalifikacja 

nieczystości znajdujących się w takich osadnikach. W związku z powyższym przedmiotowa 

zmiana zapewni, że w tym zakresie nieczystości zbierane w takich osadnikach będą 

kwalifikowane jako nieczystości ciekłe, a nie jako odpady. 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 

12, art. 2 pkt 2 i 8 oraz art. 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


