
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 13 do 19 października 2022 roku 

Raport na dzień 19 października 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 21. 
projektów rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz 
poszczególnych Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustawy i 5. projektów rozporządzeń dotyczących 
podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały 
one omówione w tekście poniżej. 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 

(numer z wykazu: UD436) 
 

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 
ma na celu przyjęcie rozwiązań usprawniających realizacje inwestycji kolejowych oraz 
określenie podmiotów uprawnionych do niedopuszczenia lub usunięcia ze środka transportu 
osoby, która swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie. 

Zaproponowane zmiany w ustawie o t. k. uszczegółowiają poszczególne przepisy i służą 
usprawnieniu realizacji inwestycji przez wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych i 
skrócenie procesu wydawania oraz realizacji decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 
Projektowane rozwiązania polegają na (m. in.): 

 zmianie brzmienia art. 9n ust. 2 ustawy o t. k., która wprowadza modyfikację w zakresie 
istniejącej możliwości wyboru przez inwestora trybu złożenia wniosku tj. uzyskania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w trybie rozdziału 2b albo uzyskania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późn. 
zm.), eliminując określone w tym przepisie ograniczenie wyboru trybu jedynie do 
sytuacji, kiedy roboty budowlane realizowane w ramach inwestycji dotyczącej linii 
kolejowej zlokalizowane są na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, 
z późn. zm.). 

 wprowadzeniu obowiązku zobrazowania linii wydzielenia pasów drogowych dróg o 
różnej kategorii na mapie, o której mowa w art. 9o ust. 3 pkt 1 ustawy o t. k., oraz 
dodaniu w art. 9o ust. 3 ustawy o t. k. pkt 3aa obowiązku załączenia map do celów 
prawnych dla nieruchomości w całości wywłaszczanych na rzecz Skarbu Państwa 
albo jednostki samorządu terytorialnego, dla jednoznacznego określenia, które 
nieruchomości zabudowane infrastrukturą drogową mają być przejęte przez 
właściwych zarządców dróg, 

 wskazaniu konieczności ustanowienia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości 
również na rzecz innego niż inwestor podmiotu tj. nie tylko na rzecz PKP PLK S.A. lub 



właściwej jednostki samorządu terytorialnego np. w sytuacji „przeniesienia” 
infrastruktury sieci przesyłowej (energetycznej, ciepłowniczej, wodociągowej itp.), dla 
której to infrastruktury nie jest zasadne ustalanie praw na rzecz zarządcy infrastruktury 
kolejowej, ale bezpośrednio na rzecz podmiotu zarządzającego infrastrukturą 
przenoszoną; rozwiązanie to ma ograniczyć biurokrację i mnożenie postępowań 
administracyjnych; 

 zmianie brzmienia art. 9s ust. 3e ustawy o t. k. służącej uregulowaniu tytułu prawnego 
do nieruchomości zajętych pod drogi budowane/przebudowane w związku z realizacją 
inwestycji kolejowych, i przeniesieniu prawa własności nieruchomości zajętej pod 
drogę na rzecz zarządcy drogi; 

 dodanie art. 9yca ma służyć zapewnieniu PKP PLK S.A. lub właściwej jednostce 
samorządu terytorialnego możliwości realizacji bieżących przebudów lub rewitalizacji 
infrastruktury, nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę i realizowanych 
jedynie na podstawie zgłoszenia. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-transporcie-
kolejowym-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (numer 

z wykazu: UD457) 
 

Bezpośrednim powodem konieczności podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie zmiany 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy jest budowa Centralnego Rejestru 
Wyborców. Aktualnie gminy prowadzą lokalne rejestry wyborców, przy pomocy których 
sporządzają spisy wyborców na poszczególne wybory, z wykorzystaniem różnych systemów 
informatycznych. W efekcie w rożny sposób gminy obsługują proces organizacji wyborów, 
przekazywania danych do Państwowej Komisji Wyborczej,  a także proces obsługi obywateli 
zamierzających korzystać z praw wyborczych. 

Niniejszy projekt nie wprowadza zmian w zakresie zasad prawa wyborczego. Zmiany dotyczą 
jedynie niezbędnego zakresu przepisów w celu umożliwienia przetwarzania danych w CRW i 
obsługi wyborców z wykorzystaniem tego rejestru. 

W projekcie rekomenduje się budowę Centralnego Rejestr Wyborców (CRW), który stanowić 
będzie jednolite i ustandaryzowane narzędzie dla prowadzenia bazy wyborców. 

Stworzenie rejestru pozwoli na: 

 zdefiniowanie w domenie cyfrowej w sposób jednolity obwodów i okręgów wyborczych, 

 bieżącą weryfikację danych wyborców poprzez powiązanie ich danych osobowych z 
rejestrem PESEL jako rejestrem referencyjnym; 

 automatyzację procesu wykreślania wyborcy z obwodu głosowania/spisu wyborców, 
tj.  dopisanie osoby do wyborców danej gminy spowoduje automatyczne wykreślenie 
jej z listy/spisu wyborców innej gminy; 

 łatwy dostęp wyborcy do swoich danych i możliwość sprawdzenia, gdzie jest jego 
miejsce głosowania. 

 ograniczenie czynności związanych z powiadamianiem oraz skrócenie czasu 
przekazywania informacji między gminami poprzez automatyzację procesu 
powiadomień. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-
wyborczy-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
Projekty rozporządzeń: 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-transporcie-kolejowym-oraz-niektorych-innych-ustaw/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-transporcie-kolejowym-oraz-niektorych-innych-ustaw/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-wyborczy-oraz-niektorych-innych-ustaw/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-wyborczy-oraz-niektorych-innych-ustaw/


 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 
pracodawcy (numer z wykazu: 250) 

 

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę brzmienia § 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271, z późn. zm.), 
poprzez zmianę wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których 
pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników 
do celów służbowych. 

Celem regulacji jest zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według 
których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez 
pracowników do celów służbowych. Zmiana ta jest niezbędna ze względu na wzrost kosztów 
używania pojazdów, w tym zwłaszcza cen paliwa. Projektowana regulacja ma na celu 
zagwarantowanie pracownikom zwrotu ponoszonych przez nich kosztów eksploatacji tych 
pojazdów. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajace-
rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-ustalania-oraz-sposobu-dokonywania-zwrotu-kosztow-
uzywania-do-celow-sluzbowych-samochodow-osobowych-motocykli-i-motorowerow-nie/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części 
budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (numer z wykazu: 62) 

 

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części 
budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376, z 2017 r. poz. 22 
oraz z 2019 r. poz. 1829) wynika ze zmian wprowadzanych do ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 
r.  o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U z 2021 r. poz. 497) przewidzianych w 
ustawie z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej 
budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (UC82) (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą 
UC82”, dotyczących zakresu informacji, jakie powinno zawierać świadectwo charakterystyki 
energetycznej – dodano oświadczenie osoby sporządzającej świadectwo, że dokument został 
wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków (art. 1 pkt 5 
ustawy UC82). 

W projekcie rozporządzenia wprowadzono zmiany redakcyjne, których celem jest 
doprecyzowanie objaśnień zawartych w załącznikach do rozporządzenia, odwołujących się do 
aktualnych przepisów techniczno-budowlanych. Dzięki temu zostaną wyeliminowane 
wątpliwości, jakie wartości należy wpisywać do świadectw charakterystyki energetycznej, 
pojawiające się wśród osób uprawnionych do ich sporządzania. Tym samym zostanie 
poprawiona ich jakość. 

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej proponuje się nadać nowe brzmienie załącznikowi 
nr 3, określającemu wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (załącznik nr 1 
do projektu rozporządzenia) oraz załącznikowi nr 4, określającemu wzór świadectwa 
charakterystyki energetycznej części budynku, które będą zawierały oświadczenie 
sporządzającego świadectwo, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru 
charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wzory te będą uwzględniały zmiany 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-ustalania-oraz-sposobu-dokonywania-zwrotu-kosztow-uzywania-do-celow-sluzbowych-samochodow-osobowych-motocykli-i-motorowerow-nie/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-ustalania-oraz-sposobu-dokonywania-zwrotu-kosztow-uzywania-do-celow-sluzbowych-samochodow-osobowych-motocykli-i-motorowerow-nie/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-ustalania-oraz-sposobu-dokonywania-zwrotu-kosztow-uzywania-do-celow-sluzbowych-samochodow-osobowych-motocykli-i-motorowerow-nie/


redakcyjne w odniesieniu do zagadnień, które budziły wątpliwości u osób sporządzających 
świadectwo wg. wzorów określonych w obowiązującym rozporządzeniu, takie jak 
jednoznaczne odwołanie się do temperatur wewnętrznych określonych w przepisach 
techniczno-budowlanych. 

Dodatkowo w załączniku nr 1 rozporządzenia zmieniono tabelę nr 1 dotyczącą wartości 
współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie 
nośnika energii lub energii dla systemów technicznych Wi. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-metodologii-wyznaczania-charakterystyki-energetycznej-budynku-
lub-czesci-budynku-oraz-swiadectw-charakterystyki-energetyczne/ 
 
3. Zasady finansowania FERS 2021-2027 - konsultacje (projekt na etapie założeń) 
 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi konsultacje społeczne dokumentów 
stanowiących system realizacji programu krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju 
Społecznego (FERS). 

Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków zostały określone w art. 63 rozporządzenia 
ogólnego oraz szczegółowo opisane w Wytycznych kwalifikowalności tj. nie mogą być 
wcześniejsze niż dzień złożenia FERS do KE czyli 15 marca 2022 r. oraz późniejsze niż 31 
grudnia 2029 r. 

Beneficjent nie może wskazać we wniosku okresu realizacji przekraczającego ww. daty. 
Beneficjent może natomiast zawsze zawnioskować do IP o zgodę na zmianę okresu realizacji 
projektu, jeżeli jego zdaniem zachodzi potrzeba np. przesunięcia ram czasowych jego 
wdrażania. Tak może się stać, gdy w wyniku długiego procesu oceny wniosku, wskazana 
pierwotnie data rozpoczęcia realizacji projektu minęła. W takim przypadku wskazane jest, aby 
IP uzgodniła z beneficjentem aktualizację okresu realizacji projektu jeszcze przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie. 

Zasadą jest, że data rozpoczęcia projektu może być wcześniejsza niż dzień zawarcia umowy 
o dofinansowanie. Jeżeli IP – z uwagi na warunki realizacji projektu – widzi konieczność, aby 
okres kwalifikowania wydatków rozpoczynał się po podpisaniu umowy o dofinansowanie, musi 
zawrzeć w dokumentacji naboru takie ograniczenie. W przeciwnym wypadku nie ma podstaw 
do niekwalifikowania wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy, o ile spełnione są 
pozostałe warunki kwalifikowalności. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie, robi to na własne ryzyko i musi zapewnić zgodność poniesionych wydatków 
z Wytycznymi kwalifikowalności. 

Po zakończeniu projektu, wydatki mogą być uznane za kwalifikowalne po dniu wskazanym 
jako dzień zakończenia realizacji projektu, o ile odnoszą się do zadań realizowanych w okresie 
wdrażania projektu oraz zostały ujęte w końcowym wniosku o płatność. Wydatek taki nie może 
jednak być poniesiony później niż do dnia 31 grudnia 2029 r., który stanowi ostateczny dzień 
kwalifikowania wydatków w ramach FERS. 
 
Projekt dokumentu na etapie założeń. 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/zasady-finansowania-fers-2021-2027-konsultacje/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków 
stosowania stawek obniżonych (numer z wykazu: 629) 

 

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 
2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-metodologii-wyznaczania-charakterystyki-energetycznej-budynku-lub-czesci-budynku-oraz-swiadectw-charakterystyki-energetyczne/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-metodologii-wyznaczania-charakterystyki-energetycznej-budynku-lub-czesci-budynku-oraz-swiadectw-charakterystyki-energetyczne/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-metodologii-wyznaczania-charakterystyki-energetycznej-budynku-lub-czesci-budynku-oraz-swiadectw-charakterystyki-energetyczne/
https://pracodawcy.pl/zasady-finansowania-fers-2021-2027-konsultacje/


oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Celem niniejszego projektu jest dostosowanie 
przepisów rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. do zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług,  „ustawa o VAT”, stanowiących kontynuację działań Rządu 
RP i Parlamentu RP ukierunkowanych na walkę z inflacją. W ramach podejmowanych przez 
Rząd działań antyinflacyjnych m.in. obniżone zostały stawki VAT na: 

 żywność objętą stawką podatku VAT 5% – do 0%, 

 paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, 
benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – z 23% do 8%, 

 nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające 
produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory 
wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – z 8% do 0%, 

 gaz ziemny – do 0%, 

 energię elektryczną i energię cieplną – do 5%. 

Wskazana obniżka stawek VAT ma charakter czasowy – rozwiązania te obowiązują od 1 
lutego do 31 października 2022 r. Celem projektowanego rozporządzenia jest przedłużenie 
stosowania 0% stawki VAT dla polepszaczy gleby, środków wapnujących, biostymulatorów 
niemikrobiologicznych, produktów nawozowych mieszanych składających się z nawozu i 
środka wapnującego oraz podłoży do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych oraz podłoży 
do upraw grzybów) do 31 grudnia 2022 r., tj. w okresie stosowania, w ramach tarczy 
antyinflacyjnej, 0% stawki VAT na analogiczne produkty krajowe (środki poprawiające 
właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw, z wyłączeniem podłoży 
mineralnych).  
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-towarow-i-uslug-dla-ktorych-obniza-sie-stawke-podatku-od-
towarow-i-uslug-oraz-warunkow-stosowania-stawek-obnizonych-8/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów 

kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz 
sposobu ich wypełniania (numer z wykazu: 881) 

 

W związku ze zmianami prawa UE należało dostosować treść ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 
r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym 
Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1041), zwanej dalej „ustawą o SIS i VIS”, oraz 
przepisów wykonawczych, których wydanie przewidziane zostało delegacją ustawową 
zawartą w art. 22 ust. 3 tej ustawy 

Projektowane rozporządzenie opracowano w oparciu o: 

 20 rozporządzenia 2018/1861, art. 20 rozporządzenia 2018/1862 oraz art. 4 
rozporządzenia 2018/1860, w których określone zostały dane szczegółowe stanowiące 
zawartość poszczególnych wpisów w SIS; 

 decyzję wykonawczą Komisji z 15.1.2021 r. ustanawiającą przepisy techniczne 
niezbędne do wprowadzania, aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych w 
Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz inne środki wykonawcze w dziedzinie 
współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych; 

 decyzję wykonawczą Komisji z 15.2.2021 r. ustanawiającą przepisy techniczne 
niezbędne do wprowadzania, aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych w 
Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz inne środki wykonawcze w dziedzinie 
odpraw granicznych i powrotów; 

 dokumentację techniczną ICD SIS v 4.9.0.11. 

Karty wpisu dedykowane są do realizowania uprawnień ustawowych przez wskazane organy 
i służby w zakresie dokonywania wpisów danych SIS w trybie awaryjnym – wówczas za 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-towarow-i-uslug-dla-ktorych-obniza-sie-stawke-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-warunkow-stosowania-stawek-obnizonych-8/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-towarow-i-uslug-dla-ktorych-obniza-sie-stawke-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-warunkow-stosowania-stawek-obnizonych-8/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-towarow-i-uslug-dla-ktorych-obniza-sie-stawke-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-warunkow-stosowania-stawek-obnizonych-8/


pośrednictwem centralnego organu technicznego KSI (COT KSI), natomiast karty zapytania o 
dane SIS przeznaczone są dla organów, którym przyznane są uprawnienia do wglądu do 
danych SIS w trybie pośrednim – zatem informację zwrotną z systemu uzyskują korzystając 
z pośrednictwa COT KSI. 

Projekt oddziałuje na organy samorządowe właściwe w sprawach rejestracji pojazdów poprzez 
dokonywanie zapytań o dane SIS w trybie pośrednim, z wykorzystaniem kart zapytań o dane 
SIS 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-wzorow-
kart-wpisu-i-wzorow-kart-zapytania-o-dane-w-systemie-informacyjnym-schengen-oraz-
sposobu-ich-wypelniania/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt 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 3 października 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 18 października 2022 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2022, poz. 2131). 

 Zmiany przepisów mają charakter porządkujący i wynikają z potrzeby dostosowania 

przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w 

sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 2279) do 

zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1576) w zakresie art. 1 pkt 2. 

Rozporządzenie wprowadza konieczną zmianę w związku ze zmianą definicji stref, w 

których dokonuje się oceny jakości powietrza, zawartej w uchylonym ust. 3 w art. 87 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „ustawą 

Poś”. W związku z tym, że znowelizowana ustawa Poś w definicji strefy (art. 87 ust. 2) 

nie wskazuje już miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców jako strefy, , konieczna jest 

zmiana § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 

r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu, który odwołuje się 

do miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. 

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

 

 

2/ Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii 

elektrycznej 

 

 Ustawa została opublikowana 17 października 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 2127). 

 Celem ustawy jest uruchomienie instrumentów zwiększających bezpieczeństwo 

energetyczne gospodarstw domowych oraz zapewnienie im ceny energii elektrycznej 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-wzorow-kart-wpisu-i-wzorow-kart-zapytania-o-dane-w-systemie-informacyjnym-schengen-oraz-sposobu-ich-wypelniania/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-wzorow-kart-wpisu-i-wzorow-kart-zapytania-o-dane-w-systemie-informacyjnym-schengen-oraz-sposobu-ich-wypelniania/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-wzorow-kart-wpisu-i-wzorow-kart-zapytania-o-dane-w-systemie-informacyjnym-schengen-oraz-sposobu-ich-wypelniania/
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2127
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2127
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na poziomie umożliwiającym opłacenie rachunków. Ustawa zapewnia wsparcie dla 

odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, w tym również w 

zakresie energii zużywanej na potrzeby pomieszczeń gospodarczych związanych z 

prowadzeniem gospodarstw domowych, lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, 

węzłów cieplnych, oświetlenia budynków mieszkalnych, garaży, domów letniskowych 

w ogródkach działkowych, o ile nie jest w tych pomieszczeniach prowadzona 

działalność gospodarcza. Wsparcie to będzie polegać na złagodzeniu rosnących 

kosztów zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wynikających w 

szczególności ze wzrostu cen zakupu energii na rynku hurtowym. Ustawodawca w celu 

ochrony odbiorców w grupie taryfowej G przed skokowym wzrostem cen energii 

elektrycznej wprowadził mechanizmu zmitygowania wzrostu tej ceny w zatwierdzanych 

taryfach przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 2023 r. Jednocześnie, aby 

mechanizm w sposób istotny nie zakłócał sygnałów cenowych jako czynników 

kształtujących postawy u odbiorców mające na celu oszczędzanie energii elektrycznej 

oraz zwiększanie efektywności energetycznej, zdecydowano się na ustalenie limitu 

zużycia na poziomie 2 MWh. Przyjęty limit odnosi się do średniego zużycia energii 

elektrycznej w gospodarstwie domowym i będzie podlegał mechanizmowi 

rekompensat, przysługujących uprawnionym przedsiębiorstwom obrotu oraz 

przedsiębiorstwom zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej. Zastosowano 

również dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych prowadzących działalność 

rolną, rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, a także osób niepełnosprawnych, dla 

których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej z 2 do 3 MWh 

albo 2,6 MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii 

elektrycznej. Odbiorca, po przekroczeniu zużycia w wysokości 2 MWh (odpowiednio 3 

MWh albo 2,6 MWh dla ww. wyodrębnionych grup odbiorców), za każdą kolejną zużytą 

kWh będzie rozliczany według cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa 

z roku 2023, odpowiednio (w przypadku sprzedawców alternatywnych) według ceny 

wolnorynkowej, wynikających z postanowień umownych pomiędzy nim a jego 

sprzedawcą energii. W przypadku odbiorców, którzy w trakcie 2023 r. nabyli 

uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej (3 

MWh albo 2,6 MWh), limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., 

w których spełnione były przesłanki zakwalifikowania odbiorcy jako gospodarstwa 

domowego prowadzącego działalność rolną, albo rodziny posiadającej Kartę Dużej 

Rodziny, bądź jako osoby niepełnosprawnej. Podstawowy limit zwiększa się do 2,6 

MWh dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem, 3 MWh dla rolników i gospodarstw 

wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny. Uchwalone rozwiązania w 

zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen 

energii elektrycznej w taryfach na rok 2023 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana 

jest stabilizacja ich rachunków za obrót i dystrybucję energii na poziomie cen 

taryfowych z roku 2022. Ponadto uchwalona ustawa przewiduje wprowadzenie 

dodatku elektrycznego, który przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w 

gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa 

domowego jest zasilane energią elektryczną, a to źródło zostało wpisane lub zgłoszone 

do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o 

centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym 

dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz 

pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 



1 tej ustawy. Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego co do zasady wynosi 

1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia przez to gospodarstwo domowe 

więcej niż 5 MWh, odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym 

przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości 1500 zł. O dodatek elektryczny można 

ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania.  Ustawa zawiera także 

instrument zachęty do oszczędzania energii elektrycznej, czyli mechanizm upustu w 

przypadku oszczędności energii o 10% w okresie od 1 października tego roku do 31 

grudnia roku przyszłego względem zużycia z analogicznego poprzedniego okresu, 

czyli od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Upust, który wynosi 10% wartości 

rachunku z okresu od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., będzie 

uwzględniony w rozliczeniach z odbiorcą w kolejnych latach. 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:  

1) art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2022 

r.;  

2) art. 37 ust. 3 i 4 oraz art. 38 ust. 1 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 

r. 

 


