
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 20 do 26 października 2022 roku 

Raport na dzień 26 października 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 37. 
projektów rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz 
poszczególnych Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 12. 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 aktywności 
zawodowej (numer UD 399 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), 
które zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
uwagi-do-projektu-ustawy-o-aktywnosci-zawodowej-ud-399/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (numer z 

wykazu: UD439) 
 

Wszelkie regulacje prawne, a w szczególności te rodzące obowiązki po stronie organów 
administracji publicznej w imię ochrony praw jednostki, cechować powinna jednoznaczność, 
precyzja i kompleksowość tak, by uniknąć luk czy wątpliwości interpretacyjnych zwłaszcza 
wówczas, gdy występujące w praktyce stosowanie odnośnych norm rozbieżności może godzić 
zarówno w bezpieczeństwo prawne adresatów podjętych decyzji, jak i interes publiczny 
wyrażający się w potrzebie ostatecznego i wiążącego ustalenia konsekwencji prawnych norm 
prawa administracyjnego. W celu urzeczywistnienia tych zasad projektodawca proponuje 
szereg zmian porządkujących i doprecyzowujących istniejące regulacje. 

Zmiana właściwości organu w toku postępowania (art. 21 § 3 k.p.a.) 

Projekt przewiduje dodanie art. 21 § 3 k.p.a., zgodnie z którym organ właściwy miejscowo w 
dniu wszczęcia postępowania pozostanie właściwy do końca postępowania, nawet jeśli w toku 
sprawy zmienią się podstawy właściwości miejscowej. Rozwiązanie jest wzorowane na art. 15 
Kodeksu postępowania cywilnego, art. 14 Prawa o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi oraz art. 18b Ordynacji podatkowej. 

Skuteczność czynności podjętych przed wyłączeniem pracownika od załatwienia sprawy (art. 
24 § 5 i 6 k.p.a.) 

Zgodnie z projektem, czynności dokonane przez pracownika podlegającego wyłączeniu na 
postawie § 1 lub 3 pozostają w mocy, jeśli były wykonane przed ujawnieniem okoliczności 
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uzasadniających wyłączenie oraz do czasu wyznaczenia innego pracownika. Organ będzie 
mógł jednak ponowić wykonane czynności. Jeśli czynności naruszają § 4, pozostaną w mocy, 
jeśli rozpoznanie sprawy przez innego pracownika nie mogłoby doprowadzić do innych 
ustaleń. Rozwiązanie wynika z tego, że wyłączenie następuje nie wcześniej niż w momencie 
uzasadniających je okoliczności, a więc do tego momentu czynności nie są podejmowane 
przez wyłączonego pracownika. Naruszenie przepisów o wyłączeniu pracownika może mieć 
różny wpływ na sposób załatwienia sprawy. Stosowanie prawa może mieć charakter 
uznaniowy, na przykład oparty na klauzulach generalnych, ale także sylogistyczny, więc 
możliwe są sytuacje, że inny pracownik, niepodlegający wyłączeniu, musiałby podjąć taką 
samą decyzję jak pracownik wyłączony. Analogiczne regulacje będą dotyczyły wyłączenia 
organu. 

Organ wyznaczony do załatwienia sprawy (art. 26 § 2 k.p.a.) 

W art. 26 § 2 k.p.a. dodane zostanie odesłanie do art. 20 k.p.a. dzięki czemu wyznaczenie 
organu nie będzie naruszało właściwości rzeczowej. Czynności towarzyszące wyłączeniu 
organu (art. 26 § 2a k.p.a.) Zgodnie z projektowanym przepisem, organ załatwiający sprawę 
w razie wyłączenia niezwłocznie przekaże organowi wyższego rzędu akta sprawy wraz z 
wszystkimi posiadanymi dokumentami i materiałami wskazującymi na okoliczności 
wyłączenia. Będzie to czynność materialno-techniczna. Konsekwencje zmiany podstaw 
wyłączenia organu w toku postępowania (art. 26 § 2b k.p.a.) Organ wyznaczony w wyniku 
wyłączenia innego organu pozostanie właściwy do czasu zakończenia sprawy w danej 
instancji, nawet jeśli doszło do zmiany stanowiska co do podstaw wyłączenia. Ma to sprzyjać 
stabilności i sprawności postępowania. 

Następstwo prawne będące skutkiem oświadczenia wnioskodawcy i osoby mającej wstąpić w 
jego miejsce (art. 30a k.p.a.) 

Projekt zakłada, że na wniosek strony, która wystąpiła z żądaniem wszczęcia postępowania 
organ będzie mógł dopuścić inny podmiot do udziału w postępowaniu, jeśli podmiot ten wyrazi 
zgodę i nie sprzeciwia się temu charakter sprawy.. Przeniesienie decyzji na inny podmiot 
będzie dopuszczalne. 

Doręczenia na skrytki pocztowe (art. 45a k.p.a.) 

Możliwe będzie doręczanie przesyłek na skrytki pocztowe na wniosek adresata. Pismo będzie 
pozostawiane w placówce pocztowej operatora, a zawiadomienie o tym zostanie umieszczone 
w skrytce pocztowej adresata. Adresat będzie miał obowiązek zawiadomić organ administracji 
publicznej o każdej zmianie adresu skrytki pocztowej. 

Zapis audio lub audio-wideo z czynności organu administracyjnego (art. 67 § 1 oraz 73 § 1c 
k.p.a.) 

Organy administracji publicznej będą mogły fakultatywnie obok protokołu pisemnego utrwalić 
przebieg czynności za pomocą urządzenia nagrywającego dźwięk lub obraz i dźwięk. W takim 
przypadku protokół pisemny będzie można ograniczyć do najważniejszych oświadczeń osób 
biorących udział w czynności. Przed uruchomieniem urządzenia, konieczne będzie 
poinformowanie o tym osób biorących udział w czynności. Strona będzie miała prawo do 
otrzymania zapisu dźwięku lub obrazu. 

Rozszerzenie podstaw obligatoryjnego zawieszenia postępowania administracyjnego (art. 97 
§ 1 pkt 6 k.p.a.) 

Projekt przewiduje dodanie art. 97 § 1 pkt 6 k.p.a., zgodnie z którym organ administracji 
publicznej będzie mógł zawiesić postępowanie, jeśli wystąpi długotrwała przeszkoda 
uniemożliwiająca jego prowadzenie. Katalog przyczyn umożliwiających zawieszenie stanie się 
otwarty, podlegać będzie jednak kontroli organu wyższego stopnia, zgodnie z art. 101 § 3 
k.p.a. 

Umorzenia postępowań administracyjnych z mocy prawa (art. 105 § 3 k.p.a.) 

Zgodnie z projektowaną regulacją, organ administracji publicznej będzie zobowiązany 
niezwłocznie zawiadomić strony o umorzeniu postępowania z mocy prawa, co ma usunąć 
wątpliwości dotyczące interpretacji umorzenia z mocy prawa. 



Przekazanie akt sprawy (art. 106 § 1a k.p.a.) 

Organ załatwiający sprawę będzie miał obowiązek przekazania akt sprawy organowi 
współdziałającemu bez wezwania z jego strony. Możliwe będzie przekazanie odpisów, by nie 
utrudniać przebiegu zasadniczego postępowania oraz biorąc pod uwagę, że przy jednym 
postępowaniu może współdziałać kilka organów jednocześnie. 

Zaskarżalność postanowienia w sprawie sprostowania lub wyjaśnienia niezaskarżalnych 
postanowień (art. 126 k.p.a.) 

Do art. 126 zostanie dodany § 2, zgodnie z którym zażalenie nie będzie przysługiwało na 
postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia postanowienia, od którego nie 
przysługuje zażalenie. 

Ograniczenie orzeczeń o kasacyjnym charakterze (art. 138 § 2c k.p.a.) 

Dodany zostanie art. 138 § 2c k.p.a., zgodnie z którym decyzja wydana z naruszeniem art. 25 
k.p.a. nie zostanie uchylona przez organ odwoławczy, jeśli powtórne rozpatrzenie mogłoby 
doprowadzić wyłącznie do wydania takiej samej w swej istocie decyzji. 

Sprzeciw od postanowień kończących postępowanie (art. 1891 k.p.a.) 

Instytucja sprzeciwu zostanie rozszerzona na postanowienia kończące postępowanie lub 
rozstrzygające sprawę co do istoty. Termin do wniesienia sprzeciwu wynika z przepisów 
dotyczących trybów nadzwyczajnych. Sprzeciw nie jest dopuszczalny, gdy dowody okazały 
się fałszywe albo gdy decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, ale upłynęło 10 lat od 
doręczenia decyzji. Sprzeciw od decyzji ministra może wnieść wyłącznie Prokurator 
Generalny. W postępowaniu wywołanym wniesieniem sprzeciwu od ostatecznego 
postanowienia prokurator będzie miał prawa strony. 

Rozprawa zdalna (art. 89 § 3 k.p.a.) 

Projektowana ustawa przewiduje możliwość rozprawy na odległość poprzez jednoczesną 
transmisję obrazu i dźwięku za pomocą odpowiednich urządzeń technicznych, jeśli strony się 
temu nie sprzeciwią. Rozwiązanie to będzie miało charakter fakultatywny – organ będzie mógł 
zaproponować je stronom, jeśli będzie miał ku temu możliwości techniczno-organizacyjne i nie 
wpłynie to negatywnie na prawa stron. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-
postepowania-administracyjnego/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 

(numer z wykazu: UD382) 
 

Zmiany w przepisach dotyczą technologii i inwestycji wodorowych. 

Rozwój gospodarki wodorowej  został uznany za jeden z priorytetów realizacji Europejskiego 
Zielonego Ładu, którego głównym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 
2050 r. W lipcu 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Strategię w zakresie wodoru na rzecz 
Europy neutralnej dla klimatu (Strategia Wodorowa UE), która wyznacza strategiczne ramy 
wdrażania europejskiej gospodarki wodorowej. Na gruncie Strategii Wodorowej UE za wodór 
odnawialny został uznany wodór wytwarzany w drodze elektrolizy wody, do której została 
wykorzystana energia elektryczna ze źródeł odnawialnych. Wodór odnawialny może być 
wytwarzany również w procesie reformingu biogazu lub biochemicznego przekształcania 
biomasy, pod warunkiem spełniania wymogów zrównoważonego rozwoju. Za wodór 
niskoemisyjny uznano wodór wytwarzany z paliw kopalnych przy zastosowaniu technologii 
wychwytywania CO2 oraz wodór powstały w procesie elektrolizy wody ze znacznym 
ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia. 

W odpowiedzi na plany ogłoszone przez Komisję Europejską, w Polsce podjęto prace mające 
na celu wdrożenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej. 2 listopada 2021 r. Rada Ministrów 
przyjęła Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW). 
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Dokument wyznacza strategiczne ramy wdrażania gospodarki wodorowej w Polsce ze 
szczególnym uwzględnieniem wykorzystania niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru w 
energetyce, ciepłownictwie, transporcie oraz przemyśle. PSW określa 6 celów: 

1. Cel 1 – Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie; 

2. Cel 2 – Wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie; 

3. Cel 3 – Wsparcie dekarbonizacji przemysłu; 

4. Cel 4 – Produkcja wodoru w nowych instalacjach; 

5. Cel 5 – Sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru; 

6. Cel 6 – Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. 

Obowiązujące aktualnie przepisy prawa krajowego nie odpowiadają na potrzeby związane ze 
skutecznym wdrażaniem założeń PSW oraz wynikające z dynamicznie rozwijającego się rynku 
wodoru w Europie i na świecie. Polska obecnie jest trzecim w Europie producentem wodoru. 
Produkcja wodoru odbywa się jednak wyłącznie z wykorzystaniem paliw kopalnych na 
potrzeby własne przedsiębiorstw. Zachowanie istotnej pozycji europejskiego producenta 
wodoru oraz utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki wymaga uregulowania 
zagadnień związanych z pełnym łańcuchem wartości gospodarki wodorowej w polskim 
porządku prawnym. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 
umożliwia realizację celu 6. „Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego” PSW. 
Nowelizacja Prawa energetycznego stanowi część pakietu legislacyjnego zwanego 
Konstytucją dla wodoru, którego głównym celem jest stworzenie ram regulacyjnych 
funkcjonowania rynku wodoru w Polsce. Zawarte w nim przekrojowe zmiany zakładają m.in.: 

 wprowadzenie siatki pojęć w Prawie energetycznym koniecznych do rozwoju i 
funkcjonowania rynku wodoru w Polsce, 

 uregulowanie zasad koncesjonowania działalności związanej z wodorem, 

 zaprojektowanie zasad funkcjonowania systemu dedykowanego dla wodoru - sieci 
wodorowe, 

 wprowadzenie systemowych mechanizmów wsparcia dla prowadzenia działalności 
badawczo-rozwojowej dla projektów z zakresu technologii wodorowych, 

 uwzględnienie międzysektorowych możliwości wykorzystania wodoru, 

 propozycję uproszczeń dla podmiotów inwestujących w rozwój systemu wodorowego. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-
energetyczne-oraz-niektorych-innych-ustaw-2/ 
 
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu: 
UD459) 

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) została uchwalona w celu 
stworzenia szczególnej regulacji prawnej zapewniającej doraźną podstawę prawną do 
legalnego pobytu obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni 
do opuszczenia swojego kraju pochodzenia. W dniu 24 lutego 2022 r. wojska Federacji 
Rosyjskiej zaatakowały Ukrainę. W wyniku tych zdarzeń w kierunku terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zaczęły kierować się tysiące obywateli Ukrainy, poszukujących 
schronienia. 

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie w szczególności następujących rozwiązań prawnych 
(m.in.): 

 nałożenie na obywateli Ukrainy obowiązku uzyskania numeru PESEL; 
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 wprowadzenie ułatwień dla obywateli Ukrainy, którzy z różnych względów utracili 
możliwość dostępu do profilu zaufanego; 

 usankcjonowanie na poziomie ustawowym charakteru dokumentu elektronicznego, o 
którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (dostępny w ramach publicznej aplikacji 
mobilnej pl) jako dokumentu pobytowego, objętego zakresem definicji wynikającej z 
art. 2 pkt 16 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób 
przez granice (kodeks graniczny Schengen); 

 wprowadzenie fotografii jako elementu obowiązkowego rejestru obywateli Ukrainy; 

 zapewnienie ciągłości świadczenia pieniężnego, wypłacanego na podstawie art. 13 
ustawy przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 
zorganizowanych grup pieczy zastępczej z terenu Ukrainy; 

 likwidację instytucji zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego obywatelom Ukrainy w 
trybie uproszczonym; 

 rozszerzenie zakresu prac, które będą mogły być wykonywane w gospodarstwie przez 
obywatela Ukrainy legalnie przebywającego na terytorium RP; 

 stworzenie podstaw prawnych do partycypacji obywateli Ukrainy w kosztach 
zakwaterowania i wyżywienia. Rozwiązania te mają na celu usankcjonowanie praktyk 
dopłacania przez obywateli Ukrainy do usług zamieszkania i wyżywienia oraz 
aktywizację obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach zbiorowego 
zakwaterowania; 

 usankcjonowanie możliwości wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji 
dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką 
nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – również w 2023 r.; 

 doprecyzowanie kwestii związanych z wydatkowaniem i zwracaniem przez jednostki 
samorządu terytorialnego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w ramach 
wsparcia w realizacji zadań oświatowych; 

 umożliwienie gminom i powiatom uzyskiwania wsparcia z Funduszu Pomocy z powodu 
uznania pobytu dziecka lub ucznia, korzystających z edukacji w szkole w polskim 
systemie oświaty, za legalny na podstawie przepisów innych niż przepisy ustawy; 

 zmiany w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych 
przedsięwzięć mieszkaniowych umożliwiające skorzystanie z bezzwrotnej pomocy 
finansowej w przypadku gdy nieruchomość będzie własnością innego niż NGO 
podmiotu, np. spółki skarbu państwa, gminy, organizacji pozarządowej lub podmiotu z 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego itp.; 

 zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości 
otwierające możliwości współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego przez 
wykorzystywanie nieruchomości wchodzących w skład Krajowego Zasobu 
Nieruchomości w celu tworzenia do tego niezbędnej infrastruktury lokalowej, w tym dla 
obywateli Ukrainy; 

 zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mające na celu 
poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia rodzinnych domów 
pomocy i mieszkań chronionych o organizacje pozarządowe nie posiadające statusu 
organizacji pożytku publicznego. 

 
Projekt ustawy na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-pomocy-
obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa-oraz-
niektorych-innych-ustaw/ 
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Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów 
dokumentów (numer z wykazu: WPL MF 598) 

 

Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie 
sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów 
dokumentów (Dz. U. poz. 1624, z późn. zm.), wydanego na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy 
z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów 
oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857 z późn. zm.), jest wynikiem analizy 
kosztowej stanów magazynowych druków ścisłego zarachowania utrzymanych w mocy na 
postawie § 11 zmienianego rozporządzenia. 

Celem projektu jest wydłużenie możliwości stosowania druków ścisłego zarachowania 
będących załącznikami do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 
2017 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu 
towarów oraz wzorów dokumentów (Dz. U. 2017 poz. 789). Analiza zapasów magazynowych 
Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykazuje duże ilości niewykorzystanych druków, 
których wzory zostały określone na podstawie ww. rozporządzenia. Mając na uwadze 
zastosowanie druków, na tę chwilę nie ma możliwości precyzyjnego wskazania okresu 
niezbędnego do wykorzystania posiadanych przez KAS druków.Stąd decyzja o wydłużeniu 
możliwości stosowania druków ścisłego zarachowania, aż do wyczerpania zapasów. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-dokumentowania-przeprowadzonej-kontroli-przewozu-
towarow-oraz-wzorow-dokumentow-rozp-do-ustawy-sent/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie 

udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji 
spłaty kredytów (numer z wykazu: 624) 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz. U. z 
2021 r. poz. 634), stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 34a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 
8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 
osoby prawne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1613). Rozporządzenie określa szczegółowe warunki 
oraz tryb udzielania pomocy de minimis, w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, 
„BGK”, w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 
34a ust. 1 ustawy. 

Celem zmian ujętych w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de 
minimis w formie gwarancji spłaty kredytów jest zapewnienie możliwości obejmowania 
gwarancjami BGK spłaty nie tylko kredytów - finansowanych przez banki, ale także innych 
zobowiązań - finansowanych zarówno przez banki, jak i inne instytucje finansowe, tj. w 
szczególności firmy leasingowe i faktoringowe. 

Gwarancja, o której mowa w rozporządzeniu, po wejściu w życie rozporządzenia 
zmieniającego, będzie mogła obejmować zatem nie tylko, jak dotychczas, kredyty wchodzące 
w skład portfela kredytów, stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną 
kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas określa umowa zawarta pomiędzy BGK 
a bankiem kredytodawcą, ale także inne zobowiązania wchodzące w skład portfela innych 
zobowiązań, stanowiącego zbiór pojedynczych umów cywilnoprawnych, dla którego łączną 
kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas określi umowa zawarta pomiędzy BGK 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-dokumentowania-przeprowadzonej-kontroli-przewozu-towarow-oraz-wzorow-dokumentow-rozp-do-ustawy-sent/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-dokumentowania-przeprowadzonej-kontroli-przewozu-towarow-oraz-wzorow-dokumentow-rozp-do-ustawy-sent/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-dokumentowania-przeprowadzonej-kontroli-przewozu-towarow-oraz-wzorow-dokumentow-rozp-do-ustawy-sent/


a instytucją finansową (np. bankiem, czy firmą leasingową), w której zobowiązania te zostały 
zaciągnięte. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacy-
rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-przez-bank-gospodarstwa-krajowego-pomocy-de-
minimis-w-formie-gwarancji-splaty-kredytow/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu 

przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych 
SIS, procedury postępowania w przypadkach ujawnienia tożsamości przywłaszczonej 
oraz sposobu i trybu współpracy organów z biurem SIRENE (numer z wykazu: 884) 

 

Projekt rozporządzenia stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale 
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym 
Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1041, z późn. zm.) znowelizowanej ustawą z 
dnia … o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym 
Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 
…). Celem nowelizacji jest dostosowanie prawa krajowego do przywołanych wyżej 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). 

Rozporządzenie określa tryb przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na 
skutek wglądu do danych SIS. Przewiduje się przesyłanie formularzy odnalezienia osoby lub 
przedmiotu. W § 3 projektu wyraźnie zaznaczono, że obowiązek raportowania do biura 
SIRENE okoliczności odnalezienia osoby lub przedmiotu będzie dotyczył trafień dokonanych 
przez krajowe organy w zakresie danych SIS wprowadzonych przez inne państwa. Przesyłanie 
informacji na temat krajowych rejestracji danych SIS będzie się odbywać bezpośrednio między 
organami krajowymi. Jest to rozwiązanie porządkujące przekazywanie informacji 
w odniesieniu do trafień uzyskiwanych na podstawie wpisów wprowadzonych do SIS przez 
organy innego państwa oraz organy krajowe. Informowanie biura SIRENE będzie prowadzone 
za pomocą formularzy elektronicznych (ustrukturyzowanego formularza). Wdrożenie wymiany 
elektronicznych formularzy stanowi przedmiot zaleceń Komitetu Ewaluacyjnego Schengen 
z 2019 roku, zostało także ujęte w planie działań zgodnie z przepisami art. 16 rozporządzenia 
Rady (UE) nr 1053/2013 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu 
oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen oraz uchylenia 
decyzji komitetu wykonawczego z dnia 16 września 1998 r. dotyczącej utworzenia Stałego 
Komitetu ds. Oceny i Wprowadzania w Życie Dorobku Schengen (Dz. Urz. UE L 295 
z 6.11.2013, str. 27-37). 

Projekt określa zasady dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu 
do danych SIS dla starostów - organów samorządowych właściwych w sprawach rejestracji 
pojazdów. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-trybu-
przekazywania-policji-osob-lub-przedmiotow-odnalezionych-na-skutek-wgladu-do-danych-
sis-procedury-postepowania-w-przypadkach-ujawnienia-tozsamosci-przywla/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum 

ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2023 r. 
(numer z wykazu: 432) 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 5 ust. 9 ustawy z 
dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 
r. poz. 477). Wymieniony przepis zobowiązuje ministra właściwego do spraw rolnictwa do 
określania corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, 
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maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich na rok następny, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu 
ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa. 

Zgodnie z ww. ustawą dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują 
producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku zawarcia przez producenta 
rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład 
ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku 
upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła 
zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych 
upraw. Po przekroczeniu ww. stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana. W 
przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują 
producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady 
ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie 
przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.  

W projekcie rozporządzenia określa się maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego 
poziomu ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wymienionych w 
art. 3 ust. 1 ww. ustawy oraz możliwości budżetu państwa. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-w-sprawie-
maksymalnych-sum-ubezpieczenia-dla-poszczegolnych-upraw-rolnych-i-zwierzat-
gospodarskich-na-2023-r/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów 
dokumentów (numer z wykazu: WPL MF 623) 

 

Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 
2021 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej 
kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz. U. poz. 2322), wydanego na 
podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego 
i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857, 
z późn. zm.), jest wynikiem analizy kosztowej stanów magazynowych druków ścisłego 
zarachowania utrzymanych w mocy na postawie § 2 zmienianego rozporządzenia. 

Celem projektu jest wydłużenie możliwości stosowania druków ścisłego zarachowania 
będących załącznikami do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w 
sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów 
dokumentów (Dz. U. poz. 1624). 

Powodem zaproponowania opiniowanych zmian jest interes ekonomiczny i racjonalne 
wykorzystanie środków przeznaczonych w poprzednich latach na zakup druków ścisłego 
zarachowania. Konsultowana zmiana dotyczy wydłużenia okresu stosowania poprzedniej 
wersji niżej wymienionych druków poprzez usunięcie ze wzmiankowanego rozporządzenia 
cezury czasowej wykorzystania dokumentów do dnia 31 grudnia 2022r.: 

- pokwitowania pobrania kaucji w formie gotówkowej; 

- pokwitowania odebrania towarów; 

- pokwitowania zatrzymania środka transportu; 

- potwierdzenia usunięcia zamknięć urzędowych. 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-dokumentowania-przeprowadzonej-kontroli-przewozu-
towarow-oraz-wzorow-dokumentow-rozp-wykonawcze-do-ustawy-sent/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (numer z wykazu: 167) 

 

Aktualna podstawa programowa kształcenia ogólnego, określona w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w 
tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 
poz. 356, z późn. zm.), wymaga zmiany w zakresie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, branżowej dla szkoły I stopnia dla uczniów będących 
absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej i szkoły policealnej. 

Proponowane zmiany polegają na: 

 zastąpieniu w branżowej szkole I stopnia podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – podstawą programową kształcenia 
ogólnego dla przedmiotu biznes i zarządzanie (załącznik nr 4a do rozporządzenia); 
analogiczna zmiana jest proponowana również w przypadku pozostałych typów szkół 
ponadpodstawowych, tj. liceum ogólnokształcącego i technikum, która ma na celu 
rozwijanie kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych potrzebnych w 
dynamicznie zmieniającym się świecie (w szczególności kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych oraz uczenie młodych ludzi efektywnego zarządzania własnymi 
finansami); 

 uchyleniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy 
przedsiębiorczości w szkole policealnej (załącznik nr 6 do rozporządzenia), co ma 
związek z ww. zmianami dotyczącymi zastąpienia przedmiotu podstawy 
przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzenie. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-edukacji-i-nauki-podstawa-programowa-oraz-ramowe-plany-nauczania/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum 
oraz branżowej szkoły II stopnia (numer z wykazu: 168) 

 

Aktualna podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. 
poz. 467, z późn. zm.), wymaga zmiany w zakresie przedmiotów: język polski, język łaciński, 
podstawy przedsiębiorczości oraz geografia. 

Proponowane zmiany polegają na: 

 dodaniu w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język polski 
części dotyczącej zalecanych gier o walorach edukacyjnych; 

 określeniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język łaciński 
– zakres podstawowy, co umożliwi poszerzenie oferty kształcenia w liceach 
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ogólnokształcących i technikach o ten język oraz wybór tego języka jako drugiego 
języka obcego; 

 zastąpieniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy 
przedsiębiorczości – podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu 
biznes i zarządzenie – zakres podstawowy oraz określeniu podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla przedmiotu biznes i zarządzanie – zakres rozszerzony; 
zmiana ma na celu rozwijanie kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych 
potrzebnych w dynamicznie zmieniającym się świecie (w szczególności kształtowanie 
postaw przedsiębiorczych oraz uczenie młodych ludzi efektywnego zarządzania 
własnymi finansami); 

 dodatkowo, w konsekwencji zmiany przedmiotu podstawy przedsiębiorczości na 
przedmiot biznes i zarzadzanie w opisie warunków i sposobu realizacji przedmiotu 
geografia wprowadzono zmianę polegającą na zastąpieniu odesłania do przedmiotu 
podstawy przedsiębiorczości na przedmiot biznes i zarządzanie. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-edukacji-i-nauki-podstawa-programowa-oraz-ramowe-plany-nauczania/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (numer z wykazu: 169) 
 

Projektowane rozporządzenie przewiduje nowelizację rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z późn. zm.) wydanego na podstawie 
art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1082, z późn. zm.). 

Zmiany przewidziane w projekcie rozporządzenia polegają na: 

 dodaniu możliwości wyboru języka łacińskiego jako drugiego języka obcego w szkołach 
podstawowych (od klasy VII) i w szkołach ponadpodstawowych: liceum 
ogólnokształcącym dla dzieci i młodzieży oraz technikum (obok języka obcego 
nowożytnego); 

 zastąpieniu przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem biznes i 
zarządzanie – zakres podstawowy w liceum ogólnokształcącym, w tym liceum 
ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzącym nauczanie w formie stacjonarnej i 
zaocznej, technikum i branżowej szkole I stopnia, a także dodaniu przedmiotu biznes i 
zarządzanie do katalogu przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym – w 
liceum ogólnokształcącym, w tym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 
prowadzącym nauczanie w formie stacjonarnej i zaocznej, oraz technikum; 

 rezygnacji z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w ramowym planie nauczania dla 
szkoły policealnej i przeniesieniu godzin przeznaczonych dotychczas na ten przedmiot 
na kształcenie zawodowe. 

W projekcie rozporządzenia proponuje się ponadto: 

 uchylenie załącznika nr 7 określającego ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły 
I stopnia, w tym branżowej szkoły I stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 
przeznaczony dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum; 

 uchylenie, z dniem 1 września 2025 r., załącznika nr 10 określającego ramowy plan 
nauczania dla branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II stopnia specjalnej 
dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy realizowali 
ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów 
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będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, prowadzącej zajęcia w formie 
dziennej, stacjonarnej i zaocznej. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-edukacji-i-nauki-podstawa-programowa-oraz-ramowe-plany-nauczania/ 
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności 
pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (numer z wykazu: 631) 

Zmiana rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie 
wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności 
pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2021 r. poz. 669, z późn. zm.) 
związana jest z wprowadzaniem dalszych ułatwień regulowania przez podatników zobowiązań 
podatkowych i zmniejszenia ryzyka nieprawidłowego adresowania przez nich wpłat podatków 
na różne rachunki bankowe. 

W tym celu przewiduje się zwiększenie liczby wpłat realizowanych przy użyciu mikrorachunku 
podatkowego o podatek od wydobycia niektórych kopalin. Zmiana będzie wiązała się z 
uzupełnieniem określonego w § 2 zmienianego rozporządzenia katalogu należności 
pieniężnych obsługiwanych przy użyciu wspólnego rachunku bankowego poprzez dodanie 
należności pieniężnych z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin.  
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wyznaczenia-naczelnika-urzedu-skarbowego-do-dysponowania-
srodkami-pienieznymi-zgromadzonymi-na-wspolnym-rachunku-bankowym-oraz-okreslen/ 
 
10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas 
rejestrujących (numer z wykazu: 635) 

 

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 oraz art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) zostało 
wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z 
obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 
poz. 2442, z 2022 r. poz. 724, 1368 i 2029). Konieczność wprowadzenia zmiany w 
przedmiotowym rozporządzeniu pojawiła się w związku z ustawą z dnia ….. 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. poz.), która wprowadza 
nowy system dystrybucji paliwa stałego przez gminy. W związku z tym zaistniała potrzeba 
stworzenia przepisów szczególnych, aby gminy mogły wziąć udział w procesie dystrybucji 
węgla kamiennego do indywidualnych odbiorców bez ponoszenia dodatkowych kosztów – w 
tym przypadku związanych z zakupem i instalacją kas rejestrujących online. 

Przedmiotowy projekt zwalnia jednostki samorządu terytorialnego (gminy) z obowiązku 
stosowania kas rejestrujących online przy sprzedaży węgla kamiennego z przeznaczeniem dla 
gospodarstw domowych. Nałożone na gminy ww. ustawą zadanie dystrybucji węgla 
kamiennego spowodowałoby obowiązek zakupu przez gminy tylko na ten cel kas 
rejestrujących online lub wymianę kas starego typu użytkowanych przez gminy na kasy online 
(art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-zwolnien-z-obowiazku-prowadzenia-ewidencji-sprzedazy-przy-
zastosowaniu-kas-rejestrujacych-2/ 
 
11. Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego 

dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego (numer z wykazu: 17.22) 
 

Projektowane rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego 
dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego wypełnia upoważnienie do wydania aktu 
wykonawczego zawarte w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. poz. …), zgodnie z którym 
minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia, ilość 
paliwa stałego dostępną dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu 
preferencyjnego odpowiednio w okresie: 

1)         do dnia 31 grudnia 2022 r., 

2)         od dnia 1 stycznia 2023 r. 

– uwzględniając ilość paliwa stałego będącego w posiadaniu podmiotów wprowadzających do 
obrotu oraz konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstw domowych w 
odniesieniu do dostępności paliwa stałego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap. 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-map-w-sprawie-ilosci-
paliwa-stalego-dostepnej-dla-jednego-gospodarstwa-domowego/ 
 
12. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (numer z wykazu: 94) 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, wydawany jest na podstawie art. 50 ust. 7 
pkt ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2268, z późn. 
zm.). Rozporządzenie to znowelizuje obowiązujące rozporządzenie Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. 
U. poz. 1598 oraz z 2006 r. poz. 943). 

Głównym celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian w zasadach ustalania odpłatności za 
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
mających na celu obniżenie ponoszonych przez odbiorców tych usług odpłatności. 
Wprowadza także zmiany mające na celu uelastycznienie wymagań dla osób świadczących 
usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wprowadza także zmiany 
mające na celu uelastycznienie wymagań dla osób świadczących usługi specjalistyczne dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W projektowanych przepisach wprowadzono zmiany powodujące zrównanie kwalifikacji w 
zakresie doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi osób 
świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w ośrodkach wsparcia dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi (środowiskowych domach samopomocy) z kwalifikacjami osób 
świadczących tego typu usługi w domu osoby korzystającej z usług. Ponadto, wykreślono 
„zakład rehabilitacji” jako miejsce zdobycia doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z 
zaburzeniami psychicznymi jako obecnie niefunkcjonującą już lub rzadko spotykaną formę i 
zastąpiono ją „warsztatem terapii zajęciowej”, gdzie można zdobyć wymagane doświadczenie, 
gdyż w zajęciach prowadzonych w tych jednostkach uczestniczą również osoby z 
zaburzeniami psychicznymi. 

W związku ze zmianą zasad ustalania odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz poszerzeniem katalogu przesłanek 
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do zwolnienia z ponoszenia odpłatności konieczna będzie weryfikacja przez gminy decyzji 
ustalających wysokość lub zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi. 

W związku ze zmianą zasad ustalania odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz poszerzeniem katalogu przesłanek 
do zwolnienia z ponoszenia odpłatności konieczna będzie weryfikacja przez gminy decyzji 
ustalających wysokość lub zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-specjalistycznych-uslug-opiekunczych/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt 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 Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie 

wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami 

domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 26 października 2022 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2022, poz. 2191). 

 Konieczność wydania rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami 

domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła) wynika z przepisów ustawy 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 (Dz. U. 

poz. 2127), zmieniających m.in. ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zwaną 

dalej „ustawą”. Nowelizacja w art. 26 ust. 1a ustawy rozszerzyła zakres podmiotowy instytucji 

mogących ubiegać się o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących 

gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego 

„dodatkiem dla podmiotów wrażliwych”. Dodatkiem dla podmiotów wrażliwych zostają objęte 

także podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy, wytwarzające ciepło na 

potrzeby podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, wprowadzane do sieci 

ciepłowniczej ze źródeł o mocy wyższej niż określonej w art. 2 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 

emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, z późn. zm.), które ponoszą koszty zakupu 

węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, 

peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, 

wykorzystywanych na cele ogrzewania. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 

20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów 

niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 

(Dz. U. poz. 1976) nie uwzględnia tego rodzaju podmiotów, tym samym uniemożliwiając im 

złożenie wniosku i skorzystanie z przewidzianych ustawą dodatków dla podmiotów wrażliwych. 

Nowelizacja ustawy wyeliminuje konieczność składania oświadczenia o niezłożeniu wniosku 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-specjalistycznych-uslug-opiekunczych/
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o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. 

o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, z późn. zm.). Aktualny wzór wniosku o wypłatę 

dodatku dla podmiotów wrażliwych ustalony w drodze ww. rozporządzeniu zawiera 

oświadczenie o uprzednim nieskładaniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego, o którym 

mowa powyżej, wykraczając tym samym poza zakres nowelizowanej ustawy. 

Nowelizacja ustawy wprowadza również odmienne niż dotychczas obowiązujące zasady 

dołączania załączników do wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, tj. wskazała, 

że do takiego wniosku załącza się oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie 

za zgodność z oryginałem dokumentów sprzedaży będących podstawą do wykonania 

obliczeń, potwierdzających datę nabycia, ilość oraz koszt zakupionego i dostarczonego paliwa. 

Obowiązujące rozporządzenie odnosi się jedynie do „dokumentów sprzedaży”, bez członu 

doprecyzowującego, że powinny one potwierdzać datę nabycia, ilość oraz koszt zakupionego 

i dostarczonego paliwa. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

2/  Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia 

procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 

 

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

2022, poz. 2185). 

 W ocenie skutków regulacji deklarowanym celem ustawy z dnia 7 października 2022 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla 

obywateli i przedsiębiorców jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych 

z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ustawa jest odpowiedzią na procesy tzw. inflacji prawa oraz systematycznej 

identyfikacji nadmiarowych procedur, które stanowią obciążenie dla uczestników 

obrotu. Dzięki rozwiązaniom prawnym przyjętym w ustawie ma nastąpić przede wszystkim 

przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych, co będzie 

możliwe m.in. poprzez upowszechnienie postępowania uproszczonego i milczącego trybu 

załatwienia sprawy, elektronizację oraz zniesienie dwuinstancyjności w postępowaniach, 

których charakter na to pozwala. Ponadto ustawa ma upowszechnić stosowanie prostych 

formularzy urzędowych, składania wniosków on-line i ograniczenia liczby składanych 

wniosków.  

Przepisy ustawy przewidują, że jej cel ma zostać osiągnięty poprzez nowelizację 

kilkudziesięciu ustaw, w tym m.in.: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o 

księgach wieczystych i hipotece, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, ustawy o fundacjach, ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej, ustawy Prawo łowieckie, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o 

usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, ustawy 

o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawy o 

rzecznikach patentowych, ustawy Prawo lotnicze, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o ochronie przyrody i innych. 

Celem zmian ustawy jest także realizacja założeń Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia 

Odporności w zakresie wyeliminowanie barier prawnych wpływających na klimat inwestycyjny, 

w szczególności przez: 
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1)  wprowadzenie uproszczeń procedur administracyjnych i procedur milczącej zgody w 

procedurach m.in. związanych z zawodami marynarzy oraz handlem i dystrybucją napojów 

alkoholowych;  

2) odstąpienie od procedury dwuinstancyjnej w procedurach związanych m.in. z zasobami 

geologicznymi i zawodową służbą wojskową; 

3) cyfryzację sposobu załatwiania wniosków w procedurach administracyjnych, 

związanych np. ze składaniem przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców deklaracji do 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz składaniem wniosków o przyznanie 

świadczeń socjalnych przez studentów, a także dotyczących postępowania geodezyjnego; 

4) wprowadzenie innych racjonalizacji procedur administracyjnych (jak np. ograniczenie 

liczby dokumentów czy zmniejszenia formalności do spełnienia) w niektórych procedurach 

administracyjnych związanych m.in. z wprowadzeniem szeregu usprawnień w procesie 

planowania przestrzennego, w procesie budowlanym oraz w procesie scalania gruntów; 

5) wydłużenie terminu realizacji obowiązków przedsiębiorców i osób fizycznych wobec 

administracji w niektórych przypadkach procedur administracyjnych. 

 Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po upływie14-dniowego vacatio legis. 

Niektóre przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, inne m.in. z 

dniem 1 stycznia 2023 r. lub z dniem 1 stycznia 2024 r. Dłuższe – 3-miesięczne vacatio legis 

przewidziano w przypadkach, w których zajdzie konieczność udostępnienia odpowiednich 

narzędzi w związku z elektronizacją procedur. 

 

3/ Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz niektórych innych ustaw 

 

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

2022, poz. 2180). 

 Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy akt ten ma na celu: „udoskonalenie 

przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych (oraz na zasadzie 

analogicznego odwzorowania, także niektórych przepisów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych i zryczałtowanym podatku dochodowym) w sposób, który uczyni je bardziej 

przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność z punktu widzenia ich 

stosowania i celu, jakiemu mają służyć”. Ustawa zmierza także do dokonania merytorycznych 

modyfikacji przepisów wprowadzonych do polskiego systemu prawnego w drodze 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. poz. 

2105), dalej jako: ustawa „Polski Ład”.  

Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych, ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 

ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie z 

dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa, ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawie z dnia 9 września 2000 r. o 

podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym, ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, ustawie z dnia 

1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawie z 
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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, ustawie z 

dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

niektórych innych ustaw, a także w ustawie z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu 

społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.  

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych dotyczą m.in.: ryczałtu od dochodów 

spółek, podmiotów obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, 

zasad rozliczania tzw. kosztów finansowania dłużnego, zasad obliczania podstawy 

opodatkowania jeżeli podatnik uzyskuje dochody opodatkowane różnymi stawkami, podatku 

od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, podatku od przerzuconych dochodów; 

podatku od przychodów z budynków, opodatkowania spółek holdingowych, zwolnienia od 

podatku przychodów z dywidend, obowiązków płatników zryczałtowanego podatku 

dochodowego, obowiązku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji 

przez podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki 

samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na siedzibę, zwolnienia o charakterze 

czasowym dotyczącego obowiązków nałożonych na podatników zobowiązanych do zapłaty 

minimalnego podatku dochodowego.  

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji dotyczą obowiązków dłużnika w sytuacji zbiegu egzekucji do wierzytelności 

z tytułu zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku. Zmiany w ustawie o podatku od spadków i 

darowizn oraz w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczą obowiązków 

notariuszy jako płatników tych podatków. Zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczą obowiązków 

informacyjnych podmiotów obowiązanych do sporządzenia informacji o cenach transferowych 

oraz notariuszy, w zakresie dotyczącym przede wszystkim funkcjonowania Centralnego 

Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.  

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług polegają na: (1) przedłużeniu obowiązywania 

do dnia 31 grudnia 2022 r. obniżonych stawek podatkowych na określone towary (w tym 

spożywcze), energię elektryczną i cieplną oraz paliwa w wysokościach odpowiednio 0%, 5% 

oraz 8%; (2) przedłużeniu obowiązywania podwyższonych stawek podatkowych w 

wysokościach odpowiednio 23%, 8%, 7% oraz 4% zarówno w odniesieniu do roku 2023, jak 

również w odniesieniu do okresu od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma 

wydatków wymienionych w  ustawie o obronie Ojczyzny, określonych na ten rok w ustawie 

budżetowej oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, jest wyższa niż 3% 

wartości produktu krajowego brutto. 

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

dotyczą ustalania z urzędu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podstawy wymiaru składki 

na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonego prowadzącego działalność gospodarczą, który 

nie przekazał informacji o miesięcznym dochodzie lub przychodzie z działalności 

gospodarczej.  

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym polegają na przedłużeniu obowiązywania do dnia 31 

grudnia 2022 r. zarówno zwolnienia od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy 

końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, jak również 

obniżenia stawek akcyzy na określone wyroby energetyczne.  

Zmiany w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej dotyczą przedłużenia obowiązywania 

(do dnia 31 grudnia 2022 r.) zwolnienia od opodatkowania sprzedaży detalicznej określonych 

wyrobów energetycznych.  

Ustawa zawiera również szereg zmian o charakterze dostosowującym i techniczno-

legislacyjnym. 



 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem: 

 art. 1 pkt 5 lit. b i c i pkt 6–8 oraz art. 5 pkt 6 lit. b i c i pkt 7–9, które wchodzą w życie z 

dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.; 

 art. 14 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2022 

r.; 

 art. 1 pkt 2–4, pkt 5 lit. a i d, pkt 9, pkt 10 lit. b, pkt 11, 12, pkt 23 lit. e i lit. f tiret pierwsze, 

pkt 28 i 32–35, art. 5 pkt 1–5, pkt 6 lit. a, pkt 15, pkt 16 lit. c i lit. d tiret pierwsze, pkt 18 i pkt 19 

lit. a tiret pierwsze i lit. b–d, art. 7 pkt 3, art. 10, art. 20 ust. 3–5 i 9–12, art. 22 ust. 1, art. 23 

ust. 1 oraz art. 25, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

 art. 9 pkt 1 i 3 i art. 26 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 30 października 2022 r.; 

 art. 9 pkt 2, art. 11, art. 12 i art. 16–19, które wchodzą w życie z dniem 31 października 

2022 r.; 

 art. 6 pkt 3 w zakresie art. 84a § 1 i 2, art. 13 i art. 24 ust. 1–4, które wchodzą w życie 

z dniem 15 grudnia 2022 r.; 

 art. 4, art. 6 pkt 2 i pkt 3 w zakresie art. 84a § 3, 5 i 6, art. 8 i art. 26 ust. 2, które 

wchodzą w życie z dniem 1 marca 2023 r.; 

 art. 6 pkt 3 w zakresie art. 84a § 4 i art. 24 ust. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 

2023 r.; 

 art. 14 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 5 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów 

pojazdów na drogach 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 21 października 2022 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2022, poz. 2167). 

 W celu zniesienia ograniczenia oraz zakazu ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton przewożących węgiel w § 3 ust. 1 pkt 

3 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń 

oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1968) 

dodaje się lit. s w : „lit. s) pojazdów używanych do przewozu węgla, koksu i innych paliw stałych 

wytwarzanych z węgla oraz brykietu i pelletu.”. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

5/ Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych 

 

 Ustawa została opublikowana 21 października 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 2164). 

 Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych dla Systemu Informacyjnego o Dostępie 

do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, zwanego dalej „SIDUSIS”. W tym celu 

ustawa nowelizuje ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych.  

Aktualnie system prawny nie przewiduje funkcjonowania publicznego systemu, który jako baza 

danych, prezentowałby (aktualizowane w sposób ciągły) informacje o punktach adresowych, 

które są w zasięgu sieci szerokopasmowych. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, 
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że obecnie „obywatele nie mają odpowiedniego dostępu do informacji o tym, czy mogą 

skorzystać z wybudowanych sieci szerokopasmowych lub nie (w przypadku ich braku), jakiego 

rodzaju są świadczone usługi, jaka jest oferta dostępu do internetu szerokopasmowego (w tym 

cennik), oraz z kim należy się skontaktować w celu zawarcia umowy”. W uzasadnieniu projektu 

ustawy podnosi się również, że przedsiębiorcom telekomunikacyjnym brakuje wiedzy o 

pustostanach, a więc punktach adresowych, gdzie na pewno nie znajdą klienta na swoje 

usługi. 

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych przewiduje: 

1) wdrożenie SIDUSIS, systemu prowadzonego w systemie informatycznym, będącego 

publiczną bazą danych, która oferuje publiczny i nieodpłatny dostęp do informacji w nim 

zgromadzonych; 

2) gromadzenie, utrzymywanie, aktualizację i udostępnianie przy pomocy SIDUSIS 

informacji o punktach adresowych budynków, w których: 

a) jest możliwe świadczenie, 

b) jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji 

finansowanych ze środków publicznych, 

c) w ciągu 3 lat jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji 

inwestycji ze środków prywatnych 

– usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu.  

Ustawa określa, jakie dane w odniesieniu do poszczególnych informacji będą przekazywane 

do SIDUSIS (np. w zakresie informacji o punktach adresowych, w których jest możliwe 

świadczenie usług zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu będą przekazywane 

informacje o: podmiocie dostarczającym usługę, rodzaju usługi – detalicznej lub hurtowej, 

maksymalnej przepustowości oferowanej usługi, medium transmisyjnym infrastruktury 

telekomunikacyjnej, danych kontaktowych przedstawiciela podmiotu dostarczającego usługę, 

umożliwiających zamówienie usługi, adresie strony internetowej zawierającej ofertę z 

cennikiem).  

Obowiązek przekazywania informacji do SIDUSIS będzie spoczywał na: 

1) państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem 

podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne; 

2) jednostkach samorządu terytorialnego prowadzących działalność, o której mowa w art. 

3 ust. 1 nowelizowanej ustawy, w formie niewyodrębnionej w ramach ich osobowości prawnej, 

oraz jednostkach organizacyjnych, którym jednostka samorządu terytorialnego powierzyła 

prowadzenie działalności, o której mowa w wymienionym art. 3 ust. 1; 

3) podmiotach wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej; 

4) przedsiębiorcach telekomunikacyjnych.  

Ustawa przewiduje także możliwość wyznaczenia w gminach i powiatach tzw. Koordynatorów 

Szerokopasmowych. Do zadań Koordynatora Szerokopasmowego należeć ma 

reprezentowanie gminy w kwestiach związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci 

szerokopasmowych na terenie gminy. W szczególności Koordynator zapewniałby 

mieszkańcom gminy możliwość weryfikacji i potwierdzenia zgodności informacji w systemie 

SIDUSIS ze stanem faktycznym oraz zgłaszania pustostanów lub zapotrzebowania 

na szerokopasmowy dostęp do internetu, stanowiłby także punkt kontaktowy dla 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających na terenie gminy sieci szerokopasmowe 

lub planujących budowę takich sieci, podejmowałby także działania wspierające, informacyjne 

oraz promocyjne na rzecz prowadzonych lub planowanych inwestycji szerokopasmowych na 



terenie gminy. Ustawa przewiduje, że Minister właściwy do spraw informatyzacji będzie mógł 

udzielić gminom, na ich wniosek, dotacji z Funduszu Szerokopasmowego na finansowanie 

wyznaczenia i funkcjonowania Koordynatora Szerokopasmowego w urzędzie gminy.  

 Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 

1 pkt 3 ustawy w zakresie dodawanych art. 29j pkt 2 i 3 oraz art. 29k ust. 3, 4 i 6, które wejdą 

w życie z dniem 1 czerwca 2023 r., dotyczą one zamieszczania w SIDUSIS informacji 

o punktach adresowych, w których jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia usług 

transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu w wyniku 

inwestycji finansowanych ze środków publicznych albo prywatnych. 

Termin wdrożenia SIDUSIS zostanie podany do publicznej wiadomości przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji w drodze komunikatu ogłoszonego w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej. Komunikat będzie ogłoszony w terminie nie krótszym niż 30 dni przed dniem 

wdrożenia SIDUSIS. 

Podmioty obowiązane do przekazania informacji po raz pierwszy przekażą informacje, 

o których mowa w art. 29k ust. 1 tj. informacje związane z punktami adresowymi, w których 

jest możliwe świadczenie usługi transmisji danych zapewniających stacjonarny 

szerokopasmowy dostęp do Internetu, w terminie 30 dni od dnia wdrożenia SIDUSIS.  

 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w 

sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na 

lata 2021–2027 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 21 października 2022 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2022, poz. 2161). 

 Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania 

przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027, regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w zakresie celów polityki, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt i, ii, iv i v 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. 

UE L 231 z 30.06.2021, str. 60, z późn. zm.2) ), zwanej dalej „pomocą”, do której mają 

zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego 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.3) ), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 651/2014”, a także podmioty udzielające tej pomocy. 

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

 

 

7/ Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 2022 r. w 

sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu polityki CP1 (iii) w 

zakresie wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i 

średnich przedsiębiorców oraz tworzenia miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach, małych i 

średnich przedsiębiorstwach, w tym poprzez inwestycje produkcyjne w ramach regionalnych 

programów na lata 2021–2027 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 20 października 2022 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2022, poz. 2150). 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2161
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2161
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2161
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2150
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2150
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2150
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2150
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2150
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2150


 Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania 

przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027, regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach celu polityki CP1 (iii), o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt iii 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. 

UE L 231 z 30.06.2021, str. 60, z późn. zm.2) ), zwanej dalej „pomocą”, do której mają 

zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego 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.3) ), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 651/2014”, a także podmioty udzielające tej pomocy. 

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

 

 


