
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 22 do 28 września 2022 roku 

Raport na dzień 28 września 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 36. 
projektów rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 7. 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 1 stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz 
dokumentów strategicznych. 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie 
ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
(numer UD421 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało 
przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
uwagi-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpowiedzialnosci-podmiotow-zbiorowych-za-
czyny-zabronione-pod-grozba-kary-ud421/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (numer z wykazu: UC133) 
 

Projekt  ustawy o zmianie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1984, z późn. zm.) został opracowany w celu zapewnienia wdrożenia: 

1) reform określonych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, „KPO”, 
przyjętym przez Komisję Europejską w dniu 1 czerwca 2022 r., które zostały ujęte w ramach 
komponentu E Zielona, inteligentna mobilność: 

E2.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego (kamień milowy nr: E15G, cel: 
ustanowienie aktu zmieniającego ustawę o transporcie kolejowym zapewniającego odporność 
przewoźników kolejowych – IV kwartał 2022 r.); 

E2.3 Zwiększenie dostępności transportowej, bezpieczeństwa i cyfrowych rozwiązań (kamień 
milowy nr: E5L, wejście w życie aktu prawnego wprowadzającego zmiany praw pasażerów w 
zakresie wymogów dotyczących taboru kolejowego – IV kwartał 2022 r.); 

2) przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 
kwietnia 2021 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE 
L 172 z 17.05.2021, str. 1), zwanego „rozporządzenie (UE) 2021/782”, do krajowego porządku 
prawnego. 

Procedowana zmiana ustawy o transporcie kolejowym zapewnia wdrożenie reformy E2.1 KPO 
(Zwiększanie konkurencyjności sektora kolejowego, numer kamienia milowego: E15G) przez 
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wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi w czasie stanu wyjątkowego, stanu klęski 
żywiołowej oraz stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, oraz w przypadku 
wystąpienia innych zdarzeń nadzwyczajnych, w celu usuwania ich skutków, zarządca 
infrastruktury, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów oraz ministrem 
właściwym do spraw transportu, będzie mógł nie pobierać części opłaty podstawowej 
związanej z rodzajem wykonywanych przewozów (mark-up) oraz opłaty rezerwacyjnej za 
niewykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej lub będzie mógł pobierać opłatę 
podstawową obniżoną o nie więcej niż 50% wysokości. 

Reforma wprowadzana projektowaną regulacją ma na celu umożliwienie zarządcy 
infrastruktury obniżenia opłat za dostęp do infrastruktury i zrekompensowanie im obniżenia 
tych opłat. Działanie takie  przyczyni się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez 
przewoźników i zapewnienia utrzymania zdolności przepustowej w okresie zmniejszonego 
popytu na usługi, zapewnienia utrzymania konkurencyjności transportu kolejowego oraz 
uniknięcia spadku udziału tego sektora w transporcie w ww. stanach i innych zdarzeniach 
nadzwyczajnych. Powyższe zwolnienia z opłat lub ich części stanowić będą pomoc publiczną 
podlegającą  notyfikacji Komisji Europejskiej i będą mogły być udzielone zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej wydanej w wyniku ich (zwolnień) 
notyfikacji. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-transporcie-
kolejowym-2/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (numer z wykazu: 
UD445) 

 

Proponowana zmiana ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1234 i 1270) ma na celu w zapewnienie podstaw prawnych wdrożenia w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) działania 
„Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”, o 
którym mowa w art. 39c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. 
zm.). 

W odniesieniu do zdefiniowanego problemu w projektowanej ustawie zaproponowano 
zapewnienie podstaw prawnych wdrożenia w ramach PROW 2014–2020 działania 
„Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”. 

Proponuje się, żeby pomoc udzielana była w formie jednorazowej płatności ryczałtowej dla 
rolników, przyznawanej oraz wypłacanej na podstawie decyzji administracyjnej na wniosek o 
przyznanie pomocy będący jednocześnie wnioskiem o płatność. Zgodnie z założeniami 
przyjętymi w art. 39c rozporządzenia UE nr 1305/2013 maksymalna kwota pomocy nie może 
przekraczać 15 000 euro na rolnika. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej będą przedmiotem regulacji ujętych w rozporządzeniu, o którym mowa w 
art. 45 ustawy PROW 2014–2020. 
 
Projekt ustawy na etapie opiniowania (4 etap). 
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-wspieraniu-
rozwoju-obszarow-wiejskich-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-rolnego-na-rzecz-
rozwoju-obszarow-wiejskich-w-ramach-programu-rozwoju-obszarow-wiejski/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz 
ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i 
nauki (numer z wykazu: 120) 

 

Projektowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 
grudnia 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, 
organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie 
szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. z 2020 r. poz. 2208) ma na celu określenie wysokości 
wynagrodzenia wypłacanego członkom zespołu doradczego powołanego na podstawie art. 
341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w celu wspierania 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w realizacji zadań związanych z 
udziałem podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 
1 i 4–6b ww. ustawy, we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu w 
zakresie strategicznej infrastruktury badawczej. 

Projektowana nowelizacja rozporządzenia ma na celu określenie wysokości wynagrodzenia 
przysługującego członkom zespołu za: 

1) udział w posiedzeniach zespołu, 

2) przygotowanie projektu każdej opinii 

– w sposób bardziej adekwatny do ich nakładu pracy. 
 
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-wysokosci-wynagrodzenia-przyslugujacego-czlonkom-instytucji-
organow-i-zespolow-oraz-ekspertom-i-rzecznikom-dyscyplinarnym-dzialajacy/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych 

stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających 
zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie 
naturalnego stanu ekosystemów (numer z wykazu: RC11) 

 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych 
stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających 
zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie 
naturalnego stanu ekosystemów stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 
w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718). 

Projekt rozporządzenia zawiera: 

 listę inwazyjnych gatunków obcych, „IGO”, stwarzających zagrożenie dla Unii (88 
gatunków) – są to gatunki wymienione w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujące wykaz inwazyjnych 
gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 (Dz. Urz. UE. 
L 189 z 14.07.2016, str. 4, z późn. zm.).; 

 listę IGO stwarzających zagrożenie dla Polski (19 gatunków) – są to gatunki 
wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie 
listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska 
przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. 
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U. poz. 1260), a ocenione w ramach projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
pt. „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z 
przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną” jako średnio lub bardzo 
inwazyjne gatunki obce w Polsce. 

Zadania gmin wskazane w rozporządzeniu: 

- gromadzenie i przekazywanie do RDOŚ danych o stwierdzeniu w środowisku IGO 
stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski oraz o przeprowadzonych działaniach na terenie 
gminy, 

- przeprowadzanie działań zaradczych w odniesieniu do IGO stwarzających zagrożenie dla 
Unii/Polski rozprzestrzenionych na szeroką skalę, występujących na terenie gminy poza 
nieruchomościami prywatnymi lub należącymi do Skarbu Państwa, oraz na wniosek na 
terenach prywatnych, 

- współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie prowadzenia działań zaradczych w 
stosunku do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-listy-
inwazyjnych-gatunkow-obcych-stwarzajacych-zagrozenie-dla-unii-i-listy-inwazyjnych-
gatunkow-obcych-stwarzajacych-zagrozenie-dla-polski-dzialan-zaradczych-oraz/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (numer 
z wykazu: 201) 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych dostosowuje 
przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 
stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania 
pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 918) do obowiązujących wymagań dla 
prowadzenia ruchu kolejowego. 

Celem zmiany rozporządzenia jest dostosowanie wymagań krajowych do międzynarodowych 
w odniesieniu do stosowanych w taborze kolejowym państw obcych napisów informujących 
o sposobie korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdów kolejowych, 
aktualizacja odesłań do przepisów unijnych i krajowych, a także aktualizacja wykazu norm 
określających sposoby oznakowania pojazdów kolejowych, określonego w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-rejestru-oraz-sposobu-oznakowania-
pojazdow-kolejowych/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego 

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 (numer z wykazu: 91) 

 

Art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.) stanowi podstawę wydania rozporządzenia Ministra 
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Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1349, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 12 i 17 do rozporządzenia, tj. we 
wzorze imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach 
– o symbolu ZUS RCA oraz wzorze deklaracji rozliczeniowej – o symbolu ZUS DRA. 

Nowe wzory wspomnianych dokumentów rozliczeniowych zawierają modyfikacje w bloku XII 
na dokumencie ZUS DRA i w bloku III.F na dokumencie ZUS RCA w zakresie: 

1) wykazywania danych do wyliczenia rocznej składki odrębnie dla każdej z form 
opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych); 

2) odniesienia do osób stosujących skalę podatkową dodania pola dotyczącego kwoty 
należnego podatku za rok, za który dokonywane będzie rozliczenie roczne; 

3) dodania pól dotyczących informacji o zmianie formy opodatkowania. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-wzorow-zgloszen-do-ubezpieczen-spolecznych-i-
ubezpieczenia-zdrowotnego-imiennych-raportow-miesiecznych-i-imiennych-rapo-3/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (numer z wykazu: 916) 

 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło wprowadza zmiany 
w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło oraz stanowi 
wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 ust 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385). 

Konieczność wydania projektu rozporządzenia jest skutkiem bardzo trudnej sytuacji, w jakiej 
znajdują się przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą 
wytwarzania ciepła w kogeneracji. Wpłynęło na to przede wszystkim aktualne otoczenie 
makroekonomiczne, a w szczególności duże wzrosty cen uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych oraz cen paliw w 2021 i 2022 roku, które powodują, że koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej wytwarzania ciepła w źródłach kogeneracyjnych w 2022 roku nie 
będą możliwe w pełni do pokrycia przez przychody ustalone w oparciu o uproszczoną metodę 
kształtowania taryf dla kogeneracji na podstawie § 13 zmienianego rozporządzenia. 

Celem wyrównania możliwości uzyskania przychodu pokrywającego koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej dla jednostek kogeneracji konieczna jest taka zmiana § 13 ust. 6 
zmienianego rozporządzenia, która odzwierciedli możliwość zwiększenia wzrostu 
planowanego przychodu, zgodnie z publikowanym przez Prezesa URE wskaźnikiem 
referencyjnym, którego wartość ustalana jest na podstawie „wielkości k” – tj. zmiany kosztów 
obciążających jednostkę produkowanego ciepła w jednostkach kogeneracji wynikającą z 
istotnej zmiany warunków wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa 
energetyczne w takim zakresie, w jakim koszty związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej będą obciążać produkcję ciepła w okresie obowiązywania wskaźnika 
referencyjnego, a nie obciążały jej w okresie poprzedzającym okres ustalania tego wskaźnika. 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-wzorow-zgloszen-do-ubezpieczen-spolecznych-i-ubezpieczenia-zdrowotnego-imiennych-raportow-miesiecznych-i-imiennych-rapo-3/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-wzorow-zgloszen-do-ubezpieczen-spolecznych-i-ubezpieczenia-zdrowotnego-imiennych-raportow-miesiecznych-i-imiennych-rapo-3/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-wzorow-zgloszen-do-ubezpieczen-spolecznych-i-ubezpieczenia-zdrowotnego-imiennych-raportow-miesiecznych-i-imiennych-rapo-3/


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-zasad-ksztaltowania-i-kalkulacji-taryf-oraz-
rozliczen-z-tytulu-zaopatrzenia-w-cieplo-4/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy organów Krajowej 

Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami (numer z wykazu: RD595) 
 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia, które regulowałoby kwestię współpracy 
organów KAS z niektórymi podmiotami wynika z dodania przez art. 9 ustawy z dnia 30 marca 
2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 815, z późn zm.) ust. 2a w art. 46 ustawy z dnia 16 
listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

Projektowane rozporządzenie, tak jak wcześniejsze przepisy, jako formy współdziałania 
wskazuje podejmowanie i koordynację wspólnych działań, tworzenie wspólnych zespołów 
konsultacyjnych o charakterze doradczym, współpracę przy zabezpieczeniu miejsc 
przestępstw lub przestępstw skarbowych, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń.  

W związku z treścią art. 46 ust. 2a ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w § 4 ust. 3 
projektu rozporządzenia wskazano, że w przypadku, gdy udostępnienie informacji 
gromadzonych w aktach spraw, zbiorach danych, ewidencjach i rejestrach, w tym informacji 
zapisanych w formie elektronicznej, nie następuje w sposób, o którym mowa w art. 46 ust. 2a 
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej może polegać na: 

1) umożliwieniu wglądu do dokumentów, w siedzibie jednostki współdziałającej, sądu lub 
prokuratury, w tym w celu sporządzania notatek, kopii lub fotokopii; 

2) umożliwieniu zapisu kopii dokumentów na informatycznych nośnikach danych 
zawierających sumy kontrolne wygenerowane z utrwalonych danych, w tym w miarę 
możliwości z wykorzystaniem sprzętu jednostki współdziałającej, sądu lub prokuratury; 

3) przekazywaniu dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-wspolpracy-
organow-krajowej-administracji-skarbowej-z-niektorymi-podmiotami/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i 
natryskiwaniu cieplnym (numer z wykazu: 45) 

 

Celem projektowanego rozporządzenia jest regulacja zagadnień dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i 
natryskiwaniu cieplnym. Projektowany akt docelowo ma zastąpić obowiązujące 
rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. poz. 156). 

Opracowanie projektowanego aktu wynika z konieczności dostosowania jego przepisów 
do postępu technicznego w procesach czyszczenia powierzchni, malowania natryskowego, 
napylania i natryskiwania cieplnego, jak również uaktualnienia powołanych w jego treści aktów 
prawnych. Przepisy projektowanego rozporządzenia są spójne z przepisami unijnymi oraz 
uwzględniają zmiany przepisów krajowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W projektowanej treści przepisów zastosowano odwołania do aktualnych przepisów krajowych 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów krajowych i unijnych z zakresu 
stosowania substancji chemicznych w środowisku pracy. Projekt rozporządzenia uwzględnia 
nowatorskie podejście do oceny ryzyka, w szczególności do identyfikacji i ustalenia prac 
szczególnie niebezpiecznych oraz procedur umożliwiających określenie wymagań 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-ksztaltowania-i-kalkulacji-taryf-oraz-rozliczen-z-tytulu-zaopatrzenia-w-cieplo-4/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-ksztaltowania-i-kalkulacji-taryf-oraz-rozliczen-z-tytulu-zaopatrzenia-w-cieplo-4/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-ksztaltowania-i-kalkulacji-taryf-oraz-rozliczen-z-tytulu-zaopatrzenia-w-cieplo-4/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-wspolpracy-organow-krajowej-administracji-skarbowej-z-niektorymi-podmiotami/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-wspolpracy-organow-krajowej-administracji-skarbowej-z-niektorymi-podmiotami/


dedykowanych tym zagrożeniom, które pozwolą w bardziej adekwatny sposób zapobiec 
niebezpiecznym sytuacjom, a przy tym dostosowanych do rozwiązań uwzględniających postęp 
techniczny w procesach czyszczenia powierzchni i malowania natryskowego. W projekcie 
dokonano również aktualizacji powołanych w nim aktów prawnych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-w-sprawie-
bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-przy-czyszczeniu-powierzchni-malowaniu-natryskowym-
napylaniu-i-natryskiwaniu-cieplnym/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano trzydzieści dwa 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/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 września 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego 

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

U. z 2022, poz. 2007). 

 W ocenie skutków regulacji wskazuje się, że 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. Ponadto, akt prawny 

doprecyzowuje zasady składania ofert bilansujących, dostosowując go do dynamicznie 

zmieniającej się sytuacji na rynku energii elektrycznej. Obecnie obserwuje się 

dynamiczne wzrosty cen energii elektrycznej, zarówno na rynkach terminowych jak i 

krótkoterminowych. Dodatkowo, trudna sytuacja bilansowa w Europie ma wpływ 

również na sytuację w Polsce, a w związku z ograniczoną dostępnością źródeł 

wytwórczych o stabilnym charakterze generacji, wysokie ceny energii elektrycznej 

obserwowane są również na rynku bilansującym. Rynek bilansujący jako najbliższy 

czasu rzeczywistemu jest szczególnie podatny na fluktuację cen związaną z 

ograniczoną dostępnością rezerw mocy. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: § 

1 pkt 2 lit. a oraz b, które wchodzą w życie po upływie 10 dni od dnia ogłoszenia; § 1 

pkt 1 w zakresie § 19 ust. 6, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

2/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2022 r. w sprawie 

zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych, 

trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-przy-czyszczeniu-powierzchni-malowaniu-natryskowym-napylaniu-i-natryskiwaniu-cieplnym/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-przy-czyszczeniu-powierzchni-malowaniu-natryskowym-napylaniu-i-natryskiwaniu-cieplnym/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-przy-czyszczeniu-powierzchni-malowaniu-natryskowym-napylaniu-i-natryskiwaniu-cieplnym/
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2007
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2007
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2007
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1989
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1989
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1989


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

U. z 2022, poz. 2007). 

 Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach 

emerytalnych oraz ustawy  

o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego (Dz. U. poz. 904) zmieniono treść przepisu zawartego w art. 23 ust. 3 

wyżej wymienionej ustawy zawierającego upoważnienie dla ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego do określenia, w drodze rozporządzenia, zakresu 

rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych, trybu 

jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru. Zgodnie z dotychczasowym 

brzmieniem tego przepisu obowiązek sporządzania informacji rocznej dotyczącej 

realizacji programów przekazywanej corocznie organowi nadzoru spoczywał na  

pracodawcy prowadzącym PPE. Z uwagi na zmianę treści przepisu upoważniającego 

koniecznym jest wydanie nowego rozporządzenia, w którym zostanie określony zakres 

rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych, które 

będą przekazywane organowi nadzoru, tryb przekazywania tej informacji oraz jej wzór. 

W związku z tym zaszła potrzeba wydania nowego rozporządzenia. Obecnie 

obowiązujące rozporządzenie jest utrzymane w mocy do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi 

powinny być opatrzone 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 22 września 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. 

U. z 2022, poz. 1984). 

 Istnieje potrzeba dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 

grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu 

elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2022 r. poz. 1185) do zmian 

wprowadzonych ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową 

(Dz. U. poz. 1301). W zmienianym rozporządzeniu uchylone zostaną przepisy § 4 pkt 

3 i § 6a, które są związane ze składaniem zawiadomień ZAP-3. Wynika to z faktu, że 

zagadnienia związane ze składaniem ZAP-3 zostaną uregulowane w 

rozporządzeniach wydanych na podstawie przepisów szczególnych (lex specialis) 

dotyczących e-Urzędu Skarbowego (tj. art. 35b ust. 6 i art. 35d ust. 7 ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej). Dodatkowo, ze względu na brak 

możliwości złożenia zgłoszenia ZAP-3 za pośrednictwem portalu podatkowego 

zasadna jest zmiana § 6 zmienianego rozporządzenia. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, 

którymi powinny być opatrzone 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1984
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1984
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1984
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1983
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1983
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1983


 Rozporządzenie zostało opublikowane 22 września 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. 

U. z 2022, poz. 1983). 

 Istnieje potrzeba dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań 

oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 

r. poz. 52, z późn. zm.) do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o 

zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez 

Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301). W zmienianym rozporządzeniu 

uchylone zostaną przepisy określające sposób składania i podpisywania deklaracji 

PCC-2 i SD-2, które to zagadnienie będzie regulowane w rozporządzeniach wydanych 

na podstawie przepisów szczególnych (lex specialis) dotyczących e-Urzędu 

Skarbowego (tj. art. 35b ust. 6 i art. 35d ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o 

Krajowej Administracji Skarbowej w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 czerwca 2022 

r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez 

Krajową Administrację Skarbową). Zasadne jest zatem uchylenie § 6 pkt 4, 7 i 12 

zmienianego rozporządzenia oraz § 7 ust. 2 i 3 zmienianego rozporządzenia, które 

określają sposób podpisywania tych deklaracji i podań. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 


