
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 28 lipca do 3 sierpnia 2022 roku 

Raport na dzień 3 sierpnia 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1. projekt ustaw oraz 36 
projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 
Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 15 projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów 
członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one 
omówione w tekście poniżej. 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób 

zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (numer z wykazu: MZ 1385) 
 

Ze względu na konieczność ochrony zdrowia publicznego w Rzeczpospolitej Polskiej przed 
szerzeniem się ospy małpiej  – choroby dotychczas w kraju niewystępującej, projektowane 
rozporządzenie obejmuje obowiązkiem izolacji w warunkach domowych osoby chore na ospę 
małpią do czasu ustania ich zakaźności, osoby, u których stwierdzono zakażenie lub chore 
oraz podejrzane o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią niewymagające hospitalizacji. 

W projekcie rozporządzenia wprowadza się zmiany, których celem jest objęcie obowiązkiem 
izolacji w warunkach domowych osób zakażonych lub chorych lub podejrzanych o zakażenie 
lub zachorowanie. Oczekiwanym efektem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ospy 
małpiej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-
zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-chorob-zakaznych-powodujacych-powstanie-
obowiazku-hospitalizacji/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie centralnego rejestru 

osób posiadających uprawnienia budowlane i centralnego rejestru ukaranych z tytułu 
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (numer z wykazu: 58) 

 

Wydanie rozporządzenia zgodnie z upoważnieniem ustawowym określonym w art.88a ust. 6 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wypełnia obowiązek (spoczywający na 
ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa) określony w tym przepisie. Projektowane rozporządzenie uzupełnia 
obszerne regulacje ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zob. art. 12 i 88a) dot. 
systemu e-CRUB, czyli systemu obsługującego centralny rejestr osób posiadających 
uprawnienia budowlane i centralny rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w 
budownictwie, oraz sposobu i zakresu przekazywania informacji przez organy samorządu 
zawodowego na potrzeby prowadzenia tych rejestrów. 
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Powyższe przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane dot. systemu e-CRUB 
wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r., jednak projektowane rozporządzenie może być 
wydane później – w ciągu 12 miesięcy od tego dnia (bowiem funkcjonowanie systemu e-CRUB 
może być oparte o dotychczasowe rozporządzenie wydane na podstawie art. 88a ust. 6 ww. 
ustawy). Taka możliwość wynika wprost z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie 
ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1557). Przewiduje się, 
że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Główny Urząd 
Nadzoru Budowlanego, który obsługuje system e-CRUB, jest gotowy do wdrożenia tego 
rozporządzenia. Dlatego nie ma potrzeby wprowadzania szczególnego terminu dotyczącego 
wejścia w życie rozporządzenia. 

Projektowane rozporządzenie określa: 1) zbiory danych uporządkowane w postaci kart, 
gromadzone w systemie e-CRUB; 2) sposób dokonywania wpisów w e-CRUB oraz dostępu 
do systemu; 3) wzory formularzy, za pomocą których organy samorządu zawodowego mają 
przesyłać informacje w sprawie osób posiadających uprawnienia budowlane, uznane 
kwalifikacje i informacje o ukaraniu takich osób w zakresie odpowiedzialności zawodowej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-i-
technologii-w-sprawie-centralnego-rejestru-osob-posiadajacych-uprawnienia-budowlane-i-
centralnego-rejestru-ukaranych-z-tytulu-odpowiedzialnosci-zawodowej/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizowania i prowadzenia 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (numer z wykazu: 136) 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stanowi wykonanie upoważnienia 
zawartego w art. 125a ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wynika z 
potrzeby uregulowania szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia dla uczniów 
ww. zajęć w sytuacji gdy nie jest możliwe prowadzenia zajęć w tradycyjny sposób na terenie 
jednostki systemu oświaty z powodu zawieszenia zajęć ze względu na wystąpienie na danym 
terenie zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 
ogólnopolskich lub międzynarodowych, nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w 
pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu 
uczniów, zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną lub innego nadzwyczajnego 
zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. 

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia 
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, 
szkołach wszystkich typów oraz placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 3–8 i 10 ustawy. Od 
roku szkolnego 2022/2023 r. dyrektor przedszkola, szkoły i placówki albo osoba kierująca inną 
formą wychowania przedszkolnego będą obowiązani do zorganizowania zajęć z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w sytuacji gdy zajęcia zostaną 
zawieszone z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 125a ust. 1 ustawy. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-w-sprawie-
organizowania-i-prowadzenia-zajec-z-wykorzystaniem-metod-i-technik-ksztalcenia-na-
odleglosc/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

rodzaju i warunków przewozu rzeczy mogących powodować trudności transportowe przy 
przewozie koleją (numer z wykazu: 239) 
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Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 czerwca 
2006 r. w sprawie rodzaju i warunków przewozu rzeczy mogących powodować trudności 
transportowe przy przewozie koleją (Dz. U. poz. 746), opracowano na podstawie kontaktów 
roboczych służb podległych Ministrowi Obrony Narodowej z komórkami organizacyjnymi 
Ministerstwa Infrastruktury i zidentyfikowanej potrzeby skrócenia terminów dla uruchomienia 
wojskowych transportów kolejowych obejmujących przesyłki nadzwyczajne (w tym z 
przekroczoną skrajnią ładunkową). Celem projektowanych przepisów jest usprawnienie 
nadawania przesyłek nadzwyczajnych dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w 
tym dla sił o bardzo wysokiej gotowości działania (VJTF) deklarowanych przez Rzeczpospolitą 
Polską do użycia w ramach operacji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub Unii 
Europejskiej. 

W celu zapewnienia poprawy zdolności do przemieszczania wojsk transportem lądowym, w 
szczególności zapewnienia sprawnej realizacji wojskowych transportów kolejowych, w 
projekcie rozporządzenia zaproponowano zmianę § 3 rozporządzenia przez dodanie w nim 
ust. 1a i 1b. W dodawanym ust. 1a przewidziano skrócone terminy na zawiadomienie 
przewoźnika określając, że w przypadku przesyłki nadzwyczajnej dla potrzeb Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej nadawca zawiadamia przewoźnika o zamiarze nadania takiej 
przesyłki co najmniej na 15 dni w komunikacji krajowej oraz co najmniej na 30 dni w 
komunikacji międzynarodowej, przed proponowanym w zawiadomieniu dniem rozpoczęcia 
czynności ładunkowych. Dodatkowo przewidziano, że w komunikacji krajowej o zamiarze 
nadania przesyłki nadzwyczajnej dla sił o bardzo wysokiej gotowości działania (VJTF) 
deklarowanych przez Rzeczpospolitą Polską do użycia w ramach operacji Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego lub Unii Europejskiej, nadawca zawiadamia przewoźnika co najmniej 
na 5 dni przed proponowanym w zawiadomieniu dniem rozpoczęcia czynności ładunkowych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-rodzaju-i-warunkow-przewozu-rzeczy-mogacych-powodowac-
trudnosci-transportowe-przy-przewozie-koleja/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (numer z wykazu: 
RD585) 

 

Projektowane rozporządzenie ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 
minimalnej stawki godzinowej na 2023 r. Projekt stanowi realizację upoważnienia zawartego 
w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Stosownie do ww. przepisu, jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie 
uzgodni w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji  wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów 
cywilnoprawnych w roku następnym – Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia tych 
wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września. Ustalone przez Radę 
Ministrów wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej 
nie mogą być niższe od wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do 
negocjacji. 

Projekt przewiduje następujące wysokości: 

 minimalnego wynagrodzenie za pracę: 

- od dnia 1 stycznia 2023 r. w kwocie 3383 zł, 

- od dnia 1 lipca 2023 r. w kwocie 3450 zł; 

 minimalnej stawki godzinowej: 

- od dnia 1 stycznia 2023 r.  w kwocie 22,10 zł, 

- od dnia 1 lipca 2023 r. w kwocie 22,50 zł. 
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W związku z tym, że przeciętne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. nie powinno być 
niższe niż ustawowe minimum, tj. 3416,30 zł, w projekcie zaproponowano powyższe kwoty 
minimalnego wynagrodzenia, tj. 3383 zł od dnia 1 stycznia oraz 3450 zł od dnia 1 lipca. Biorąc 
pod uwagę proponowane kwoty, przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę 
w 2023 r. wyniesie 3416,50 zł. 

Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r. do 3450 zł oznacza wzrost o 440 zł w 
stosunku do 2022 r., czyli o 14,6% oraz relację do prognozowanego na 2023 r. przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 50,4%. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-wysokosci-
minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-
2023-r/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie krajowego rejestru maszynistów 

i prowadzących pojazdy kolejowe (numer z wykazu: 222) 
 

Projekt rozporządzenia w sprawie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy 
kolejowe wykonuje delegację ustawową zawartą w art. 25y ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 
r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z późn. zm.).  W obecnym stanie 
prawnym brak jest elektronicznego scentralizowanego rejestru osób prowadzących pojazdy 
kolejowe, maszynistów oraz kandydatów na maszynistów. Istnieje szereg rozproszonych baz 
danych zbieranych i aktualnie prowadzonych przez: Prezesa UTK, ośrodki Kolejowej 
Medycyny Pracy, przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz inne podmioty 
kolejowe. Jednocześnie nie ma skutecznego narzędzia do zarządzania ryzykiem wspólnym 
przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury w obszarze kompetencji i uprawnień 
maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. 

Projekt rozporządzenia określa sposób prowadzenia krajowego rejestru maszynistów i 
prowadzących pojazdy kolejowe oraz jego aktualizacji, w tym wprowadzania, zmiany, 
udostępniania i usuwania danych oraz wymagań technicznych i jakościowych w zakresie 
wprowadzanych do niego danych. 

Projektowane rozporządzenie jest ściśle związane z projektem „Poprawy bezpieczeństwa 
kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, 
realizowanego już przez Prezesa UTK w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014−2020, w ramach którego zapewniono finansowanie na stworzenie 
centrum egzaminowania i monitorowania maszynistów i uruchomienie nowego zadania 
objętego projektem ustawy (w tym systemów informatycznych). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-krajowego-
rejestru-maszynistow-i-prowadzacych-pojazdy-kolejowe/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-

epidemiologicznych (numer z wykazu: MZ 107) 
 

Projekt rozporządzenia reguluje kwestię wykrywania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą 
stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Wykrywanie to odbywa się przez wykonywanie 
obowiązkowych badań sanitarno- epidemiologicznych wykonywanych: 

1. w związku z dochodzeniem epidemiologicznym mającym na celu zapobiegania 
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych; 

2. w celu zapobieżenia szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych w związku z 
wykonywaniem czynności zawodowych oraz charakterystyką środowiska pracy przy 
wykonywaniu prac określonego rodzaju. 
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Projekt rozporządzenia określa zakażenia i choroby zakaźne w przypadku wystąpienia lub 
podejrzenia wystąpienia których są przeprowadzane obowiązkowe badania sanitarno-
epidemiologiczne. W projekcie rozporządzenia wskazano rodzaje obowiązkowych badań 
sanitarno-epidemiologicznych, które są wykonywane na podstawie: 

 skierowania przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w związku z 
dochodzeniem epidemiologicznym mającym na celu zapobieganie szerzeniu się 
zakażeń i chorób zakaźnych (badania dla celów nadzoru epidemiologicznego); 

 skierowania przez pracodawcę w celu wykrycia choroby zakaźnej lub nosicielstwa i 
zapobiegania szerzeniu się zakażeń w związku z wykonywaniem prac, przy 
wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby lub w 
trakcie praktycznej nauki wykonywania tych prac (badania sanitarne – wstępne, 
okresowe i kontrolne). 

Projekt rozporządzenia określa terminy przeprowadzania badań, sposób dokumentowania ich 
wyników, wzór karty badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych, wzór orzeczenia 
lekarskiego, a także sposób postępowania z osobą, u której stwierdzono przeciwwskazania 
do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia 
lub choroby zakaźnej na inne osoby. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-
obowiazkowych-badan-sanitarno-epidemiologicznych/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (numer z wykazu: 232) 
 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przejazd 
pojazdów nienormatywnych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 
64i ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 
988). 

Projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie procedury wydawania zezwoleń 
(kategorii I-V) na przejazd pojazdów nienormatywnych. Projektowane zmiany przepisów w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na 
przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 212) umożliwiają składanie wniosków 
podmiotom zainteresowanym o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 
oraz wydawanie organom uprawnionym, zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego 
również w postaci elektronicznej. 

Niniejszy projekt rozporządzenia przewiduje zmiany w brzmieniu § 7, § 8 ust. 1, § 9 ust. 1 oraz 
dodanie § 8 ust 5, obowiązującego rozporządzenia w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów 
nienormatywnych. Zawarte w projekcie zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie 
zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych pozwolą organom wydającym zezwolenia 
na przejazd pojazdów nienormatywnych wydawać je zgodnie z art. 14 Kodeksu postępowania 
administracyjnego zgodnie z którym sprawy należy załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci 
papierowej lub elektronicznej i dokonywać doręczeń zezwoleń na przejazd pojazdów 
nienormatywnych w postaci elektronicznej do podmiotów wnioskujących, na podstawie art. 4 
ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, 
z późń. zm.). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-zezwolen-na-przejazd-pojazdow-nienormatywnych/ 
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9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów 
wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku 
dochodowego (numer z wykazu: 603) 

 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. został wprowadzony nowy mechanizm poboru podatku u źródła 
(WHT) dla płatności dokonywanych na rzecz podatnika, których wartość w danym roku 
podatkowym przekroczyła kwotę 2 000 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty płatnik na podstawie 
art. 26 ust. 2e ustawy o CIT lub art. 41 ust. 12 ustawy o PIT ma obowiązek pobrać -od nadwyżki 
ponad tę kwotę - podatek bez możliwości stosowania preferencji wynikających z umów o 
unikaniu podwójnego opodatkowania i przepisów szczególnych (mechanizm pay & refund lub 
MPR) Jednocześnie przepisy ustawy o CIT i ustawy o PIT przewidują dwa wyjątki od 
obowiązku stosowania MPR. Są to opinia o stosowaniu preferencji, o której mowa w art. 26b 
ustawy o CIT i art. 41d ustawy o PIT oraz oświadczenie płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 
7a ustawy o CIT i art. 41 ust. 15 ustawy o PIT. 

Projekt rozporządzenia dotyczy przede wszystkim przedłużenia terminu ważności 
oświadczenia, czyli terminu w którym płatnicy na podstawie złożonego oświadczenia mogą nie 
stosować art. 26 ust. 2e ustawy o CIT (art. 41 ust. 12 ustawy o PIT). Zgodnie z przepisami art. 
26 ust. 7c ustawy o CIT i art. 41 ust. 15 ustawy o PIT płatnik - przed dniem 1 stycznia 2022 r. 
- mógł złożyć oświadczenie („oświadczenie pierwotne”) najpóźniej w dniu dokonania wypłaty 
należności na rzecz podatnika. Ponadto płatnik, który złożył oświadczenie w tym terminie, a 
następnie dokonywał dalszych płatności na rzecz danego podatnika mógł nie stosować 
mechanizmu pay & refund do upływu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
złożono to oświadczenie (art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 20 ustawy o PIT). Następnie 
płatnik w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po upływie tego okresu powinien był 
złożyć oświadczenie następcze, o którym mowa w art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 21 
ustawy o PIT. Oznaczało to, że płatnik mógł składać oświadczenie pierwotne i następcze 
więcej niż raz w ciągu roku podatkowego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-przedluzenia-
niektorych-terminow-wykonywania-przez-platnikow-obowiazkow-w-zakresie-
zryczaltowanego-podatku-dochodowego/ 
 
10. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie finansowego wsparcia 

udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (numer z wykazu: 
54) 

 

Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii stanowi wykonanie 
upoważnienia zawartego w art. 19 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu 
niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i 1561). Podstawowym 
celem projektu rozporządzenia jest, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, określenie 
rozwiązań prawnych niezbędnych dla realizacji rządowego programu wsparcia budownictwa 
socjalnego i komunalnego. Program skierowany jest do podmiotów, które realizują 
przedsięwzięcia polegające na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym 
czynszu (w tym lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy), mieszkań 
chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych 
pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej (zgodnie z art. 1 
ustawy o finansowym wsparciu). 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia jest spowodowana zmianami ustawy 
o finansowym wsparciu, wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych 
ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (Dz. U. poz. 1561), 
zwaną dalej „ustawą o zmianie niektórych ustaw”. Zgodnie z art. 39 ustawy o zmianie 
niektórych ustaw dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ustawy 
o finansowym wsparciu zachowują moc, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2022 r. 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-przedluzenia-niektorych-terminow-wykonywania-przez-platnikow-obowiazkow-w-zakresie-zryczaltowanego-podatku-dochodowego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-przedluzenia-niektorych-terminow-wykonywania-przez-platnikow-obowiazkow-w-zakresie-zryczaltowanego-podatku-dochodowego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-przedluzenia-niektorych-terminow-wykonywania-przez-platnikow-obowiazkow-w-zakresie-zryczaltowanego-podatku-dochodowego/


Celem projektu rozporządzenia jest, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, określenie 
rozwiązań prawnych, które umożliwią wykonanie nowelizowanej ustawy o finansowym 
wsparciu podmiotom, do których ustawowych lub statutowych zadań należy zapewnienie 
schronienia lub mieszkania osobom potrzebującym. Rozporządzenie stanowi podstawę 
realizacji rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, 
finansowanego ze środków Funduszu Dopłat, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa 
Krajowego. W ramach programu przede wszystkim samorządy gminne mają możliwość 
uzyskania bezzwrotnego finansowego wsparcia na realizację lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zasobu interwencyjnego lub mieszkań 
na wynajem realizowanych przez inne podmioty (np. spółdzielnie mieszkaniowe czy społeczne 
inicjatywy mieszkaniowe). Program realizowany jest od 2006 r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-w-sprawie-
finansowego-wsparcia-udzielanego-na-realizacje-niektorych-przedsiewziec-mieszkaniowych/ 
 
11. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
(numer z wykazu: 914) 

 

W zakresie podstawowej działalności wytwórców, tj. wytwarzania energii elektrycznej oraz jej 
sprzedaży na rynku energii elektrycznej, zmiana w kosztach może być odzwierciedlana w 
ofertach sprzedaży energii elektrycznej, co przekłada się na obserwowane zmiany poziomu 
cen na rynkach terminowych oraz spot. Analogicznie odzwierciedlenie zmiany cen paliwa 
wykorzystywanego przez wytwórców energii elektrycznej może mieć miejsce na rynku 
bilansującym energii elektrycznej, gdzie uczestnicy rynku bilansującego składają oferty 
bilansujące, w których odzwierciedlają swoje preferencje cenowe i techniczne dotyczące 
dostaw energii elektrycznej. Dla zapewnienia właściwego rozliczania kosztów wytwórców 
energii elektrycznej w ramach ich pracy w wymuszeniu, na polecenie operatora systemu 
przesyłowego elektroenergetycznego, uzasadniona jest zmiana obowiązującego 
rozporządzenia systemowego elektroenergetycznego, w zakresie zasad wyznaczania i 
aktualizacji cen CWD oraz CWO.  

W przedmiotowym projekcie proponuje się zmianę przepisów rozporządzenia systemowego 
elektroenergetycznego polegającą na: (i) wprowadzeniu miesięcznego cyklu aktualizacji 
kosztu paliwa podstawowego uwzględnianego przy wyznaczaniu cen CWD i CWO, w zakresie 
jednostek wytwórczych wykorzystujących paliwo podstawowe inne niż gaz ziemny lub węgiel 
brunatny, oraz (ii) zastosowaniu dla tych jednostek do rozliczeń pracy w wymuszeniu w danym 
okresie cen CWD i CWO wyznaczanych na podstawie wykonanych kosztów paliwa 
podstawowego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-funkcjonowania-systemu-
elektroenergetycznego/ 
 
12. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej 

niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (numer z wykazu: RD581) 
 

Podstawą prawną do wydania przedmiotowego rozporządzenia jest upoważnienie zawarte 
w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1752, z późn. zm.). Obecnie kwestie związane z udzielaniem pomocy publicznej 
niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji reguluje rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym 
przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1713, z późn. zm.). 
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Potrzeba wydania nowego rozporządzenia, które zastąpi przepisy rozporządzenia z 2018 r. 
wynika z szeregu czynników. 

Po pierwsze, z dniem 1 stycznia 2023 r. utraci moc rozporządzenie z 2018 r. w związku z 
wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105, z późn. zm. 

Po drugie, celem regulacji jest wprowadzenie zmian o charakterze doprecyzowującym i 
porządkującym, wynikających z wątpliwości zgłaszanych przez przedsiębiorców stosujących 
przepisy rozporządzenia z 2018 r. 

Po trzecie, zamiarem wnioskodawcy jest zwiększenie dostępu do wsparcia w przypadku 
reinwestycji, tj. inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne 
związanych ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją 
produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w 
zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 
Nadrzędnym celem polityki inwestycyjnej jest nie tylko przyciąganie inwestorów, ale przede 
wszystkim zachęty do dalszego rozwoju inwestycji w kraju, ich rozbudowywania, zwiększania 
zdolności produkcyjnych, a tym samym wykształcenia trwałych i długofalowych powiązań 
gospodarczych skutkujących powstawaniem złożonych łańcuchów gospodarczych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-pomocy-
publicznej-udzielanej-niektorym-przedsiebiorcom-na-realizacje-nowych-inwestycji/ 
 
13. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania 

pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-
2027 (numer z wykazu: 27) 

 

Wydanie rozporządzenia ma na celu zapewnienie podstawy prawnej dla udzielania 
przedsiębiorcom pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów Interreg na 
lata 2021–2027, a przez to wsparcie harmonijnego rozwoju terytorium Unii Europejskiej na 
różnych poziomach poprzez współpracę transgraniczną w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna”. 

Projektowane rozporządzenie, zapewniając podstawę prawną dla udzielania pomocy de 
minimis i pomocy publicznej, będzie stanowiło jeden z elementów systemu wdrażania 
programów Interreg na lata 2021–2027. Pomoc de minimis, pomoc na koszty ponoszone przez 
przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach Interreg (art. 20 rozporządzenia  Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, 
z późn. zm., zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”) oraz pomoc dla przedsiębiorstw 
nie ponoszących kosztów ale biorących pośredni udział w projektach Interreg (art. 20a 
rozporządzenia nr 651/2014), umożliwią efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych 
na rozwój społeczny i gospodarczy przygranicznych regionów stanowiących obszary wsparcia 
programów objętych rozporządzeniem. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-
pomocy-de-minimis-oraz-pomocy-publicznej-w-ramach-programow-interreg-na-lata-2021-
2027/ 
 
14. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w 
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 
(numer z wykazu: 85) 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w 
sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167, z późn. 
zm.) kwoty limitów za nocleg oraz diet przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej 
poza granicami kraju obowiązują od dnia 1 marca 2013 r. Konieczne jest zatem ich 
uaktualnienie.  Ponadto, dieta z tytułu krajowej podróży służbowej wymaga korekty, z uwagi 
na obecną sytuację społeczno-gospodarczą. 

W projekcie podwyższono niektóre kwoty diet oraz limitów na nocleg przysługujących 
pracownikowi z tytułu podróży zagranicznej. Ponadto, ustalono kwotę diety i limitu na nocleg 
dla Watykanu, z uwagi na zgłaszaną potrzebę dodania tego państwa do załącznika 
przedmiotowego rozporządzenia. Należności przy podróży służbowej do Watykanu zostały 
ustalone w wysokości jak we Włoszech. Nowe wysokości diet i limitów noclegowych zostały 
określone w załączniku do projektu rozporządzenia. W projekcie podwyższono również stawkę 
diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju o 7 zł tj. do 45 
zł. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-naleznosci-przyslugujacych-pracownikowi-zatrudnionemu-w-
panstwowej-lub-samorzadowej-jednostce-sfery-budzetowej-z-tytulu-podrozy-sl-2/ 
 
15. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie opłat za czynności radców prawnych (numer z wykazu: B640) 
 

Aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 
października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych nie zawierają regulacji 
dotyczących wynagradzania radców prawnych w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w 
Warszawie – sądem zamówień publicznych w sprawach ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej i ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Brak spraw, 
które można uznać za podobne do spraw z zakresu zamówień publicznych, uniemożliwia 
skorzystanie z regulacji zawartej w § 20 rozporządzenia, stanowiącej, że wysokość stawek 
minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się przyjmując za podstawę 
stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. 

Wprowadzenie stawek minimalnych - w przedmiotowym zakresie - uzupełni lukę w przepisach 
i doprowadzi do ujednolicenia orzecznictwa i zmniejszenia obciążenia wynikającego z 
konieczności rozpoznawania zażaleń na postanowienia w przedmiocie wynagrodzenia 
pełnomocników. Umiejscowienie proponowanej regulacji w rozdziale 4. „Stawki minimalne w 
innych sprawach” ma korespondować z regulacją zawartą w § 14 ust. 2 określającą  stawki 
minimalne  w sprawach prowadzonych przed Sądem Okręgowym w Warszawie - sądem 
ochrony konkurencji i konsumentów. Wiąże się to z podobną, szczególną właściwością sądu 
zamówień publicznych, będącego - podobnie jak sąd ochrony konkurencji i konsumentów – 
wyłącznie właściwym w określonych rodzajowo sprawach przekazanych do jego kognicji  z 
obszaru całego kraju, jak również charakterystyczną dwuetapowością postępowania, które 
najpierw toczy się przed właściwym organem, a na skutek wniesienia skargi - przed sądem 
powszechnym. Minimalne wynagrodzenie pełnomocnika określono, odnosząc się do 
wynagrodzenia w postępowaniu odwoławczym, zawartym w Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania 
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 2437).  Zgodnie z  § 5 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, wynagrodzenie i 
wydatki jednego pełnomocnika nie mogą przekroczyć 3600 zł. Należy zaznaczyć, że kwota 
3600 zł stanowi stawką minimalną, co oznacza możliwość jej podwyższenia  - do 
sześciokrotności stawki - w sytuacji, gdy jest to uzasadnione nakładem pracy pełnomocnika, 
wkładem w wyjaśnienie okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia, rodzajem i zawiłością 
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sprawy (art. 15 ust. 3  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności 
radów prawnych). 
 
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-oplat-za-czynnosci-radcow-prawnych/ 
 
 

II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

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

rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, 

obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Z powyższych publikacji w 

zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą następujące akty prawne: 

 

 

1/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 2 sierpnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 1620). 

 Konieczność nowelizacji wymagań rozporządzenia wynika m.in. ze zidentyfikowanego 

w ramach ww. kontroli NIK P/20/089 problemu zatwierdzania przez starostów 

uproszczonych planów urządzania lasów, zwanych dalej „UPUL”, (dotyczących lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa), bez uzgodnienia ich projektu (dla lasów 

I albo II kategorii zagrożenia pożarowego), w części dotyczącej ochrony 

przeciwpożarowej, z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej 

Straży Pożarnej. Starostowie, wyjaśniając przyczyny powyższego, wskazywali w 

szczególności na brzmienie § 39 ust. 2 rozporządzenia, który odczytywany w sposób 

literalny uniemożliwiał im podjęcie czynności mających na celu dokonanie ww. 

uzgodnienia. Jednocześnie mając na uwadze, że UPUL mogą obejmować lasy 

należące nawet do kilkuset właścicieli, wskazuje się, iż dokonanie przedmiotowych 

uzgodnień (przez właścicieli) bywa znacznie utrudnione (lub wręcz niemożliwe). 

Ponadto wprowadzane zmiany rozporządzenia, wskazujące na obowiązek 

uzgadniania przez starostów projektu UPUL z właściwym miejscowo komendantem 

wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, zapewnią spójność zmienianego 

rozporządzenia z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1275, z późn. zm.).  

Zmiana rozporządzenia w zakresie wymagań dla źródeł wody do celów 

przeciwpożarowych w lasach, które samoistnie lub wspólnie tworzą kompleks o 

powierzchni ponad 300 ha, wynika m.in. ze zidentyfikowanego w ramach ww. kontroli 

NIK P/18/111 problemu dotyczącego brzmienia § 39 ust. 4 rozporządzenia, w tym 

usprawnienia możliwości realizacji tworzenia większej niż dotychczas liczby 

zbiorników. Dodatkowo wprowadzane zmiany zapewnią rozszerzenie katalogu 
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rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

omawianych lasów. 

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji zmiany dotyczące zakresu stosowania 

zaworów hydrantowych 52, wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez 

środowisko pożarnicze, a w szczególności przez komendy wojewódzkie Państwowej 

Straży Pożarnej oraz rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Obowiązujące dotychczas przepisy rozporządzenia dotyczące stosowania w 

budynkach m.in. zaworów hydrantowych 52 generują szereg wątpliwości 

interpretacyjnych. Z tych względów koniecznym stało się określenie wymagań 

regulujących jednoznacznie zakres stosowania tego rodzaju punktów poboru wody do 

celów przeciwpożarowych w budynkach. 

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

 

2/ Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy o zawodzie 

lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych 

 Ustawa została opublikowana 2 sierpnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022, 

poz. 1616). 

 Celem ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy o 

zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych jest zapewnienie 

prawidłowego wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów 

dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w 

sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, które w ocenie Komisji Europejskiej 

zostały wdrożone w sposób nieprawidłowy lub niepełny. Ponadto ustawa, w zakresie 

w zakresie swojej regulacji, wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed 

przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów.  

 

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1646). Zmiany te mają przede wszystkim na celu: 

 doprecyzowanie zakresu wyłączeń dotyczących stosowania ustawy (przepisy ustawy 

nie będą stosowane do zawodu notariusza oraz do zawodów regulowanych i 

działalności regulowanych bezpośrednio i szczególnie związanych z wykonywaniem 

władzy publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), 

 rozszerzenie katalogu definicji, którymi posługuje się ustawa, o definicję „istotnie 

różniący się materiał” (który oznacza materiał obejmujący nabytą wiedzę, umiejętności 

i kompetencje, które mają zasadnicze znaczenie dla wykonywania zawodu, i w 

odniesieniu do którego kształcenie odbyte przez wnioskodawcę wykazuje istotne, pod 

względem treści, różnice w porównaniu z zakresem kształcenia wymaganym w 

Rzeczypospolitej Polskiej), 
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 wskazanie przypadków, których wystąpienie może spowodować nałożenie środków  

wyrównawczych (wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji może zostać 

uzależnione od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego lub przystąpienia 

przez niego do testu umiejętności, w przypadku gdy zakres kształcenia lub szkolenia 

odbytego przez wnioskodawcę obejmuje istotnie różniący się materiał lub na zawód 

regulowany w Rzeczypospolitej Polskiej składa się co najmniej jedna czynność 

zawodowa, która nie wchodzi w zakres odpowiadającego mu zawodu w państwie 

wnioskodawcy, a kształcenie lub szkolenie wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej 

obejmuje istotnie różniący się materiał od materiału objętego kształceniem lub 

szkoleniem, którego ukończenie potwierdza dokument potwierdzający posiadanie 

formalnych kwalifikacji wnioskodawcy), 

 określenie zasad wyrównywania różnic między kształceniem lub szkoleniem 

wymaganym w RP a kształceniem lub szkoleniem zrealizowanym przez osobę 

ubiegającą się o uznanie kwalifikacji zawodowych, 

 wskazanie obowiązkowych elementów postanowienia nakładającego obowiązek 

odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności (właściwy organ, 

wydając postanowienie w tej sprawie, będzie obowiązany uwzględnić zasadę 

proporcjonalności), 

 zapewnienie, że sprawdzanie znajomości języka polskiego, w odniesieniu do danego 

zawodu regulowanego lub danej działalności regulowanej, będzie odbywało się z 

zachowaniem zasady proporcjonalności, 

 doprecyzowanie regulacji dotyczących współpracy administracyjnej między 

właściwymi organami państw członkowskich UE w przypadku świadczenia usług 

transgranicznych (właściwy organ będzie mógł wystąpić do właściwych organów 

państwa usługodawcy o potwierdzenie, że usługodawca wykonuje zawód regulowany 

albo działalność regulowaną zgodnie z prawem i z dołożeniem należytej staranności 

oraz że nie zostały na niego nałożone kary dyscyplinarne lub nie został skazany 

prawomocnym wyrokiem sądu w związku z wykonywaniem zawodu regulowanego albo 

działalności regulowanej, wyłącznie w przypadku powzięcia uzasadnionych 

wątpliwości w tym zakresie), 

 dookreślenie, że zasada przyznawania częściowego dostępu do zawodu 

regulowanego, nie znajduje zastosowania także do automatycznego uznawania 

kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, i kwalifikacji 

zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych i działalności regulowanych, o 

których mowa w art. 30 ustawy; 

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 

weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140).  

 Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2022 r. o zmianie 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i 

stopniu niepełnosprawności 
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 Rozporządzenie zostało opublikowane 29 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 1606). 

 Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

26 marca 2020 r. zmieniającego rozoporządzenie w sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 534), zwanego dalej 

„rozporządzeniem zmieniajacym”, wynika ze stopniowego wygasania epidemii COVID-

19, zmniejszania ryzyka zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa, oraz powrotów 

pracowników urzędów do pracy stacjonarnej. Na mocy obowiązujących przepisów w 

okresie od dnia 8 marca 2020 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095), do upływu 90. dnia 

od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz 

przewodniczący lub członek zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności jest 

uprawniony do wydania oceny stanu zdrowia dziecka lub osoby zainteresowanej bez 

badania  oraz  uczestnictwa w posiedzeniu osoby zainteresowanej lub dziecka. 

Zmiana w rozporządzeniu dotyczy uchylenia przepisu uprawniającego lekarza 

przewodniczącego lub członka zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności do 

wydania oceny stanu zdrowia dziecka lub osoby zainteresowanej bez badania  oraz  

uczestnictwa w posiedzeniu osoby zainteresowanej lub dziecka.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 45 dni od dnia ogłoszenia. 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i 

ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów 

miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji 

rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o 

szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania 

raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 29 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 1606). 

 W związku z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie 

Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o 

zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 1265) konieczne stało się wydanie rozporządzenia zmieniającego 

w zakresie dostosowania kodów tytułu ubezpieczenia do zmian wprowadzonych ww. 

ustawami.  

Rozporządzenie wprowadza zmiany w załączniku nr 25 do rozporządzenia. 

W części I. „Kod tytułu ubezpieczenia” w dziale 1. „Podmiot podstawowy wraz z 

rozszerzeniem” (w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 9 czerwca 

2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych 

innych ustaw) wprowadzono zmiany w opisie kodów: 
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- „05 45 - wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 

wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, komplementariusz w spółce 

komandytowo-akcyjnej oraz akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszący jako wkład 

świadczenie pracy lub usług”, 

- „22 50 - osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurent, 

o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. 

W części XVI. Kod podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub 

stosunku służbowego, (w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 11 

marca 2022 r. o obronie Ojczyzny) nadano nowe brzmienie opisom kodów: 

 - „ 427 - art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w związku z art. 189 

ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 o obronie Ojczyzny”,  

oraz „ 428 - art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w związku z art. 

315 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 o obronie Ojczyzny”. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 2022 r., z 

wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie udzielania przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w 

związku ze skutkami COVID-19 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 29 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 1592). 

 Rozporządzenie zostało zaprojektowane w celu kontynuowania wsparcia 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), będących 

leasingobiorcami, którzy nadal są dotknięci skutkami kryzysu wywołanego COVID-19.  

Leasing stanowi bardzo istotną część finansowania potrzeb MŚP. Całkowita kwota 

środków trwałych finansowanych przez firmy leasingowe w Polsce wyniosła w 2021 r. 

88 mld PLN. Blisko 74% leasingobiorców to mikro i małe przedsiębiorstwa, dlatego też 

skierowana do nich pomoc publiczna, obejmująca transakcje leasingowe, będzie 

stanowiła istotne wsparcie ich działalności. Wsparcie w formie gwarancji Banku 

Gospodarstwa Krajowego (BGK) obejmujących transakcje leasingowe jest możliwe w 

związku podjęciem 13 czerwca 2022 r. przez Komisję Europejską decyzji o wydłużeniu 

okresu alokacji Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (C(2022) 4093 final).  

Zgodnie z zapisami w Ocenie Skutków Regulacji rekomendowanym, instrumentem 

finansowym jest instrument w formie gwarancji udzielanych przez BGK, obejmujących 

transakcje leasingowe. Jest to instrument już sprawdzony, ponieważ do 30 czerwca 

2022 r. gwarancje transakcji leasingowych były udzielane w oparciu o przepisy 

rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 maja 

2021 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej 

w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19 (Dz. U. 

poz. 950, z późn. zm.).Rozporządzenie  umożliwia obejmowanie gwarancją transakcji 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1592
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1592
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1592


leasingowych wchodzących w skład portfela stanowiącego zbiór pojedynczych 

transakcji leasingowych, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na 

określony czas oraz przeznaczenie tych transakcji leasingowych określa umowa 

zawarta pomiędzy BGK a leasingodawcą. Gwarancja będzie obejmowała nie więcej 

niż 80% kwoty transakcji leasingowej, przy czym 70% kwoty udzielonej gwarancji 

objęte będzie regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Pomoc 

będzie udzielana MŚP będącym leasingobiorcami (transakcje leasingu finansowego i 

pożyczki leasingowej). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


