
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 27 października do 2 listopada 2022 roku 

Raport na dzień 2 listopada 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2. projekty ustaw oraz 19. 
projektów rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz 
poszczególnych Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 5. 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 Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Związku Pracodawców Polska Miedź - 
uwagi do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie 
wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk 
sejmowy 2697), które zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Sejmu RP.. 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-fpp-oraz-zppm-uwagi-do-projektu-
ustawy-o-srodkach-nadzwyczajnych-majacych-na-celu-ograniczenie-wysokosci-cen-energii-
elektrycznej-oraz-wsparciu-niektorych-odbiorcow-w-2023-roku-d/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw 

(numer z wykazu: UD 442) 
 

Zasadniczym przedmiotem projektu ustawy jest potrzeba zwiększenia efektywności działań 
Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz zapewnienia skutecznego, lepiej 
skoordynowanego nadzoru nad rynkiem wewnętrznym (aptek, hurtowni, wytwórców, 
importerów, dystrybutorów substancji czynnych i pośredników w obrocie produktami 
leczniczymi), jak również potrzeba ujednolicenia i zoptymalizowania działań Państwowej 
Inspekcji Farmaceutycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy ‒ Prawo farmaceutyczne oraz 
niektórych innych ustaw mają na celu przede wszystkim pionizację struktur Państwowej 
Inspekcji Farmaceutycznej, zwanej dalej „PIF”, oraz wprowadzenie zasad nadzoru nad 
medycznymi laboratoriami diagnostycznymi w rozumieniu ustawy o medycynie laboratoryjnej. 

Ponadto celem projektu ustawy jest wprowadzenie regulacji dotyczących objęcia nadzorem 
medycznych laboratoriów diagnostycznych, obecnie podmiotów nienadzorowanych przez 
organy administracji publicznej 

Projektowane rozwiązania zakładają, że podmioty prowadzące reglamentowaną przez GIF 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i importu produktów leczniczych, obrotu 
hurtowego produktami leczniczymi, obrotu detalicznego produktami leczniczymi, pośrednictwa 
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w obrocie produktami leczniczymi oraz wytwarzania, importu i dystrybucji substancji czynnych 
będą zobowiązane do uiszczania rocznej opłaty powiązanej z odpowiednimi zezwoleniami 
bądź wpisami do rejestru działalności regulowanej. 

Stawki zasadnicze tej opłaty zostały zróżnicowane przez wzgląd na kategorię podmiotów 
i związaną z nimi uśrednioną skalę działalności objętej zezwoleniem lub wpisem. Podmioty co 
do zasady mniejsze (apteki punkty apteczne) będą zobowiązane uiszczać odpowiednio niższe 
opłaty roczne niż podmioty co do zasady duże (wytwórcy). Projektowane stawki to: 

1) 250 zł od zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego; 

2) 500 zł od zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej; 

3) 1000 zł od zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo wpisu do Krajowego 
Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi; 

W projekcie ustawy zawarto przepis, że do kontroli w zakresie nieuregulowanym w przepisach 
ustawy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ‒ Prawo 
przedsiębiorców. Do kontroli podmiotów niebędących przedsiębiorcami przepisy rozdziału 5 
ww. ustawy stosuje się odpowiednio. Przepis dodano z uwagi na fakt, że nie wszystkie 
podmioty podlegające kontroli będą przedsiębiorcami. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-
farmaceutyczne-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 

niektórych innych ustaw (numer z wykazu: UD 396) 
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych 
innych ustaw dokonuje zmian w ustawie z dnia: 

1) 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, z 
późn. zm.) (ustawa o PRM); 

2) 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1115, z późn. zm.); 

3) 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 268, z 
późn. zm.); 

4) 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 
1899); 

5) 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, z późn. zm.). 

Celem projektowanej ustawy jest usprawnienie funkcjonowania systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne, zmian w zakresie rejestru jednostek współpracujących z systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego. 

Projekt ustawy wprowadza dolny próg liczby specjalistycznych zespołów ratownictwa 
medycznego - ZRM. Zakłada się, że na każde rozpoczęte 10 podstawowych zespołów w 
województwie powinien przypadać co najmniej jeden zespół specjalistyczny, przy czym 
mediana czasu dotarcia tych zespołów na miejsce zdarzenia – w skali każdego miesiąca – 
powinna być nie większa niż 20 minut. Skład i wyposażenie zespołów specjalistycznych 
pozostaną bez zmian, w odniesieniu do obecnie obowiązujących przepisów ustawy o PRM. 
Do zapewnienia pełnej obsady lekarskiej w istniejących ZRM S potrzeba ok. 1620 etatów dla 
lekarzy (324 ZRM S x 5 etatów). Dysponenci ZRM będą zobligowani do zapewnienia 
odpowiedniej liczby zespołów specjalistycznych, zgodnie z wojewódzkim planem działania 
systemu. 

W stosunku do osób udzielających świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu, a więc w 
zespołach ratownictwa medycznego i w szpitalnych oddziałach ratunkowych wprowadza się 
obowiązek ukończenia kursów postępowania w stanach nagłych. Z obowiązku tego zwolnieni 
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zostaną lekarze specjaliści medycyny ratunkowej, intensywnej terapii oraz anestezjologii 
i intensywnej terapii, a także pielęgniarki z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
ratunkowego lub anestezjologii i intensywnej opieki, w tym osoby odbywające specjalizację w 
tych dziedzinach. 

Uporządkowany został zakres danych udostępnianych konsultantom w ochronie zdrowia i 
podmiotom, które współdziałają z systemem PRM, a także poszerzony został katalog danych 
udostępnianych na wniosek sądów, prokuratury i Policji o dane osobowe członków zespołów 
ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych czy wojewódzkich koordynatorów 
ratownictwa medycznego. Odstąpiono od określania przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia zakresu danych udostępnianych konsultantom i podmiotom prowadzącym działalność 
naukową i dydaktyczną, na rzecz rozwiązań ustawowych. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-panstwowym-
ratownictwie-medycznym-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu 

substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji 
psychoaktywnych (numer z wykazu: MZ 1389) 

 

Projektowane rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 
2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych 
substancji psychoaktywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1665) wydane na podstawie upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.). Projektowane rozporządzenie w zakresie swojej 
regulacji wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/1326 z dnia 18 marca 2022 r. 
zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w zakresie włączenia 
nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 200 z 29.7.2022, 
str. 148). 

W projekcie rozporządzenia zostaje rozszerzony: „Wykaz substancji psychotropowych z 
podziałem na grupy, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii”, zawarty w załączniku nr 1, w części „2. Substancje psychotropowe grupy II-P” o 
dwa związki chemiczne: EUTYLON i α-PHiP, w części „4. Substancje psychotropowe grupy 
IV-P” o jeden związek chemiczny: ESZOPIKLON. Ponadto, uzupełnia się „Wykaz środków 
odurzających z podziałem na grupy, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz ze wskazaniem środków odurzających grupy IV-N 
dopuszczonych do stosowania w lecznictwie zwierząt zgodnie z art. 33 ust. 2 tej ustawy”, 
zawarty w załączniku nr 2, w części „1. Środki odurzające grupy I-N” o dwa związki chemiczne: 
BRORFINĘ, METONITAZEN. Nowelizacja wprowadza także zmiany do „Wykazu nowych 
substancji psychoaktywnych”, zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, poprzez 
dodanie trzech związków chemicznych: 3D-MXE, MXPr, MXiPr. oraz zmianę brzmienia lit. a w 
punkcie 2.2. w części „2. Pochodne 2-fenyloetyloaminy – grupa I-NPS” pozwalającą 
doprecyzować grupę substancji pochodnych wywierających działanie na ośrodkowy układ 
nerwowy. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wykazu-substancji-psychotropowych-srodkow-odurzajacych-oraz-
nowych-substancji-psychoaktywnych/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania i wykorzystania 

systemów łączności na potrzeby obronne państwa (numer z wykazu: RD614) 
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Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 27 ust. 2 pkt 6 
ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Zgodnie  z przywołanym przepisem Rada 
Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób przygotowania i wykorzystania 
systemów łączności na potrzeby obronne państwa oraz właściwość organów w tych sprawach. 

Projekt rozporządzenia określa warunki i sposób przygotowania i wykorzystania systemów 
łączności na potrzeby obronne państwa oraz właściwość organów władzy publicznej tych 
sprawach. W rozporządzeniu znajdują się także zapisy odnoszące się przeznaczenia i 
charakterystyki systemów łączności na potrzeby obronne państwa. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-
przygotowania-i-wykorzystania-systemow-lacznosci-na-potrzeby-obronne-panstwa/ 
 
3. Ankieta Ministerstwa Finansów na temat ulg podatkowych wspierających innowacyjność 

(projekt procedowany poza numerem z wykazu) 
 

Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz ekspertami 
OECD prowadzi obecnie prace analityczne w zakresie ulg podatkowych wspierających 
innowacyjność przedsiębiorstw. 

Prowadzone w MF analizy zostaną uzupełnione o informacje uzyskane bezpośrednio od 
praktyków. 

Ankieta daje możliwość wyrażenia własnego zdania na temat dostępnych preferencji 
podatkowych. Do wzięcia udziału w badaniu zachęcamy w szczególności wszystkich, którzy 
korzystali bądź zamierzają skorzystać z ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową 
(ulga B+R) lub ulgi podatkowej IP Box. 

Ankieta ma charakter anonimowy i żadne uzyskane za jej pośrednictwem informacje nie będą 
wykorzystywane w innym celu niż prace nad usprawnieniem narzędzi podatkowych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie założeń (1 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/mf-zaproszenie-do-wypelnienia-ankiety-mf-na-
temat-ulg-podatkowych-wspierajacych-innowacyjnosc/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 (numer 
z wykazu: 160) 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 stanowi 
wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt rozporządzenia ustala 
podział określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 kwoty części oświatowej subwencji 
ogólnej między jednostki samorządu terytorialnego (JST), z uwzględnieniem w szczególności 
typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te jednostki, etapów rozwoju 
zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach (w tym liczby dzieci, 
które ukończyły 6 lat lub więcej, objętych wychowaniem przedszkolnym). 

W projektowanym rozporządzeniu, w stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 
dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453, z późn. zm.), przewidziano 
m.in. następujące modyfikacje (m.in): 

1. Zastosowano wskaźniki zmniejszające dotyczące liczby uczniów szkół podstawowych 
i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (z wyłączeniem szkół 
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jednociągowych) oraz uczniów dotychczasowych czteroletnich techników (klasy IV) i 
uczniów dotychczasowych czteroletnich liceów plastycznych (klasy IV). 

2. Zastosowano wskaźniki zwiększające dotyczące liczby uczniów liceum 
ogólnokształcącego, liceum sztuk plastycznych, technikum (uczniowie będący 
absolwentami szkoły podstawowej), branżowej szkoły I stopnia oraz wychowanków 
internatów i burs (w zakresie uczniów technikum, liceum ogólnokształcącego, 
branżowej szkoły I stopnia i liceum sztuk plastycznych). 

3. Zastosowano wskaźniki zwiększające dotyczące liczby uczniów oddziałów 
przygotowania wojskowego. 

4. Zoptymalizowano finansowanie niepublicznych szkół policealnych i liceów 
ogólnokształcących dla dorosłych. 

5. Zmodyfikowano sposób naliczania wagi dotyczącej wychowanków domów wczasów 
dziecięcych. 

6. Zmieniono sposób naliczania wag dotyczących szkół i przedszkoli specjalnych 
zorganizowanych w podmiotach leczniczych. 

7. Zmieniono sposób naliczania wag dotyczących młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych. 

8. Uaktualniono zawody w wagach dotyczących szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe. 

9. Określono rozwiązanie związane z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem 
nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub 
terapeutów pedagogicznych. 

10. Podniesiono wartość wagi P3 (waga uwzględniająca zamożność JST i wielkość szkoły) 
z poziomu 0,250 do 0,330. 

11. Zaproponowano nową wagę związaną z nauczaniem indywidualnym uczniów szkół 
ponadpodstawowych w wysokości 1,350. 

12. Skorygowano wagę dotyczącą świadczenia na start z 0,210 do 0,180. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-w-sprawie-sposobu-
podzialu-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-
roku-2023/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ewidencjonowania 

stanowisk pracy związanych z obronnością (numer z wykazu: 214) 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 235 ust. 9 ustawy z dnia 
11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725), która określa: 

1) tryb postępowania w sprawach ewidencjonowania stanowisk związanych z obronnością 
kraju, na których byli żołnierze korzystają z pierwszeństwa w zatrudnieniu; 

2) sposób gromadzenia informacji o zajętych stanowiskach pracy związanych z obronnością 
kraju; 

3) wzór zaświadczenia stwierdzającego predyspozycje żołnierza zawodowego do zajmowania 
stanowiska pracy związanego z obronnością kraju. 

Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu normują przekazywanie, bez zbędnej zwłoki, po 
utworzeniu stanowiska lub jego uwolnieniu, informacji do Szefa Centralnego Wojskowego 
Centrum Rekrutacji, na podstawie których Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji 
prowadzi ewidencję stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji 
publicznej. Informacje te są przekazywane przez organy administracji rządowej i organy 
samorządu terytorialnego, w których dyspozycji lub zasobach znajdują się te stanowiska. 
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W myśl projektu organy samorządu terytorialnego będą zobowiązane do przekazywania 
informacji o wolnych stanowiskach związanych z obronnością kraju. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mon-w-sprawie-
ewidencjonowania-stanowisk-pracy-zwiazanych-z-obronnoscia/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści trzy 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/ Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych 

 

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

2236). 

 Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ma na celu 

wsparcie dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw 

najuboższych energetycznie, przez umożliwienie podmiotom wprowadzającym do obrotu 

paliwo stałe, podjęcia współpracy z zainteresowanymi gminami w celu rozdysponowania 

węgla do indywidualnych gospodarstw domowych przy niższych cenach zakupu.  

Ustawa określa zasady, warunki i tryb sprzedaży przez niektóre podmioty paliwa stałego z 

przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, zakupu preferencyjnego paliwa stałego, 

przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania niektórym podmiotom rekompensat z tytułu 

jego sprzedaży oraz właściwość organów w tych sprawach. Przez paliwo stałe rozumie się 

węgiel kamienny.  

W terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r. podmiot wprowadzający do obrotu (przedsiębiorca 

wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliwa stałego, 

wymieniony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych), może 

sprzedawać gminom paliwo stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.  

Gmina, która zamierza dokonać zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw 

domowych, zawiera umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu, po dokonaniu 

wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie tej gminy 

zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.  

Paliwo stałe będące przedmiotem umowy, odbierać ma gmina z miejsca jego składowania 

przez podmiot wprowadzający do obrotu. Cena paliwa stałego zakupionego przez gminę nie 

może być wyższa niż 1500 złotych brutto za tonę. Do ceny tej nie wlicza się kosztów transportu 

paliwa stałego z położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca jego składowania 

do miejsca składowania przez gminę.  

Termin dokonania przez gminę płatności z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni liczonych od 

dnia wydania paliwa.  

Gminy mogą dokonywać wspólnego zakupu paliwa stałego w ramach zawartej między nimi 

umowy, określającej w szczególności, która gmina jest właściwa do zakupu paliwa stałego, na 

terenie której gminy paliwo stałe będzie składowane lub wydawane gospodarstwom domowym 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mon-w-sprawie-ewidencjonowania-stanowisk-pracy-zwiazanych-z-obronnoscia/
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znajdującym się na terenie tych gmin, podział zadań między organami gmin oraz zasady 

rozliczania kosztów poniesionych przez każdą z gmin.  

W przypadku, gdy gmina nie zawrze umowy z podmiotem wprowadzającym do obrotu, 

sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych 

w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie tej gminy może być prowadzona 

przez gminę bezpośrednio sąsiadującą lub przez inny podmiot będący pośredniczącym 

podmiotem węglowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym. 

Paliwo stałe nabyte przez gminę podlega sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu 

zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej 

gminy albo gmin objętych wspólną umową.  

Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 

2000 złotych brutto za tonę, przy czym do ceny nie wlicza się kosztów transportu paliwa 

stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.  

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie 

domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 

2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.  

Wniosek o zakup preferencyjny może być złożony najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 r. 

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 do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz od dnia 1 stycznia 

2023 r.  

Ustawa wprowadza bardzo istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 

węglowym. W myśl uchwalonych przepisów wprowadzających zmiany w art. 2 ustawy 

o dodatku węglowym w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania 

zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. 

nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych 

gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie będzie 

miała zastosowania reguła jeden dodatek węglowy na jeden adres do gospodarstwa 

domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.  

W powołanym przypadku gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było 

możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek 

węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach 

kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub 

współdzielonego źródła ogrzewania.  

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła 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, 

jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania 

odpowiedniej deklaracji.  

W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o 

wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia 

prawa do tego dodatku. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę 

służbową. W takim przypadku organ ten przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej 

z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji 



dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie 

było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji.  

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także wówczas, gdy główne 

źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 

koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy 

na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej 

ewidencji emisyjności budynków, a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 

ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło ogrzewania wskazane 

powyżej.  

W myśl przepisu przejściowego regulującego kwestie dodatku węglowego do postępowań w 

sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy, zastosowanie będą miały już nowe regulacje. W przypadku, gdy wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta odmówił przyznania dodatku węglowego, zgodnie z art. 2 ust. 

16 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w przypadku zaistnienia wyżej 

wskazanych okoliczności wnioskodawca będzie mógł złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego 

dodatku  

 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2022 r. w sprawie 

maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej 

wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2023 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 31 października 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 2228). 

 Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z 

wysokosprawnej kogeneracji, nakłada na ministra właściwego do spraw energii obowiązek 

określenia, w drodze rozporządzenia,  w terminie do 31 października każdego roku, 

maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej 

wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w kolejnym roku 

kalendarzowym.  

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

 

 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów 

i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 31 października 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 2222). 

 Zgodnie z art. 146da ust. 1 o podatku od towarów i usług1 , zwanej dalej „ustawą o VAT”, w 

okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. obniżono stawkę VAT do 

wysokości 0%2 (w ramach tarczy antyinflacyjnej 2.0) m.in. dla następujących towarów:  

środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o 

których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu3 , z wyłączeniem 
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podłoży mineralnych,  nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do 

wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, 

 ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Uchwalona 7 

października 2022 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

niektórych innych ustaw (obecnie czeka na podpis Prezydenta RP) przewiduje przedłużenie 

stosowania ww. rozwiązań do 31 grudnia 2022 r. Obecnie na podstawie §10be ust. 1 

rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje 

się do 31 października 2022 r. dla: 1) polepszaczy gleby, 2) środków wapnujących, 3) 

biostymulatorów niemikrobiologicznych, 4) podłoży do upraw, 5) produktów nawozowych 

mieszanych składających się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego – o których mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. 

ustanawiającym przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, 

zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającym 

rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.), z 

wyłączeniem podłoży mineralnych i podłoży do upraw grzybów. Termin stosowania 0% stawki 

VAT dla ww. towarów skorelowany jest z terminem stosowania 0% stawki VAT w ramach 

tarczy antyinflacyjnej dla analogicznych produktów „krajowych” (tj. środków poprawiających 

właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z 

dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, z wyłączeniem podłoży mineralnych). W 

związku z nowelizacją ustawy o VAT konieczne jest dostosowanie przepisów rozporządzenia 

z dnia 25 marca 2020 r., tj. zmiana obecnej daty obowiązywania obniżonych stawek VAT dla 

wskazanych powyżej towarów z 31 października 2022 r. na datę 31 grudnia 2022 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2022 r. 

 

 

 

4/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 28 października 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 2221). 

 W rozporządzeniu przewiduje się przedłużenie do dnia 31 grudnia 2022 r. obowiązywania 

aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu 

normatywnego, co jest uzasadnione: 

1) aktualnie odnotowywaną liczbą nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również 

świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w warunkach szpitalnych) udzielanych osobom 

zakażonym tym wirusem; 

2) sytuacją w innych państwach, w szczególności sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2022 roku. 

 

 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do 

Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji 
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 Rozporządzenie zostało opublikowane 28 października 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 2217). 

 Podstawowym celem opracowania nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego 

zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy 

o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji jest dalsza elektronizacja procesu obsługi 

systemu Krajowej bazy, mająca na celu jego uproszczenie, zarówno od strony Krajowego 

ośrodka, jak i użytkujących go podmiotów. Powyższe przyczyni się do usprawnienia 

administrowania systemem Krajowej bazy oraz do ułatwienia korzystania z tego systemu przez 

podmioty korzystające ze środowiska, prowadzące działalność powodującą emisje do 

powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Zmiany obejmują w szczególności:  

 pełną cyfryzację procedury rejestracji podmiotu w Krajowej bazie, jak również innych 

czynności podejmowanych przez użytkowników Krajowej bazy; 

  zwiększenie zakresu czynności podejmowanych na koncie podmiotu samodzielnie przez 

użytkowników Krajowej bazy, takich jak np.: aktualizacja danych podmiotu, dodawanie 

dodatkowych użytkowników, zmiana danych głównego użytkownika (bez konieczności 

przeprowadzania bardziej formalistycznych procedur składania formularzy);  

 zniesienie limitu liczby użytkowników Krajowej bazy dla danego podmiotu (w aktualnie 

obowiązującym rozporządzeniu limit ten wynosi 10 użytkowników);  

 wprowadzenie pojęcia konta podmiotu w Krajowej bazie w miejscu dotychczasowego 

„dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie”; 

  doprecyzowanie zasad uzupełniania braków i niezgodności w przedkładanych do Krajowej 

bazy formularzach; 

  wprowadzenie przepisów ułatwiających dodawanie i usuwanie użytkowników Krajowej 

bazy, m.in. poprzez rozróżnienie uprawnień głównego użytkownika i dodatkowych 

użytkowników oraz określenie zasad usuwania użytkowników Krajowej bazy przez Krajowy 

ośrodek - w szczególnych przypadkach. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2022 roku. 

 

 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 28 października 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 2213). 

 Przewidziany w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne”, obowiązek 

utrzymywania zapasów paliw w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw energii 

elektrycznej lub ciepła do odbiorców ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego. Obowiązek ten został nałożony na wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne, 

zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła. Rozporządzenie wprowadza 

nowy, precyzyjny algorytm określania wielkości zapasów paliw w przedsiębiorstwach 

energetycznych wytwarzających energię elektryczną w jednostkach wytwórczych centralnie 

dysponowanych, w rozumieniu przepisów ustawy, oparty na określonych w akcie prawnym 

przesłankach. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
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7/ Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej 

budynków oraz ustawy – Prawo budowlane 

 

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

poz. 2206). 

Ustawa wdraża do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków, która została zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności 

energetycznej. Transpozycji podlegają przepisy dyrektywy dotyczące:  

– długoterminowej strategii renowacji budynków,  

– udostępniania do celów statystycznych i badawczych, a także właścicielowi budynku, co 

najmniej zagregowanych, zanonimizowanych danych dotyczących świadectw charakterystyki 

energetycznej,  

– wyposażenia budynków niemieszkalnych w systemy automatyki i sterowania,  

– przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji.  

Ponadto, ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami 

w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 

98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 

2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 525/2013.  

Wdrożenie wskazanych aktów prawa unijnego polega na nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 

2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (art. 1 noweli) oraz ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (art. 2 noweli).  

Najistotniejsze zmiany dotyczą: 

1. przekazania przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki 

energetycznej zlecającemu sporządzenie świadectwa dokumentu zarówno w formie 

papierowej, tak jak ma to miejsce w chwili obecnej, jak i w formie elektronicznej, opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

osoby uprawnionej; 

2. uwzględnienia możliwości przekazania właścicielowi części budynku lub osobie, której 

przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osobie, której przysługuje 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, kopii świadectwa charakterystyki 

energetycznej w formie papierowej lub w formie wydruku świadectwa przekazanego w postaci 

elektronicznej; 

3. uzupełnienia świadectwo charakterystyki energetycznej budynku o oświadczenie osoby, która 

sporządziła świadectwo, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru 

charakterystyki energetycznej budynków. Oświadczenie składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń; 

4. uwzględnienia podczas dokonywania czynności notarialnej informacji o spełnieniu wymogu 

wynikającego z ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, 

polegającego na przekazaniu przez zbywcę świadectwa charakterystyki energetycznej 

nabywcy. W ustawie wskazano, że notariusz odnotuje w akcie notarialnym przekazanie 
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nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku nieprzekazania nabywcy 

świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz pouczy podmiot obowiązany do jego 

przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku; 

5. obowiązku właściciela lub zarządcy budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, 

w którym są świadczone usługi dla ludności –  umieszczania w widocznym miejscu w tym 

budynku kopi świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci 

papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w 

postaci elektronicznej, z wyłączeniem zaleceń zawartych w tym świadectwie, o ile świadectwo 

dla tego budynku zostało sporządzone; 

6. dodania w art. 13 obowiązującej ustawy wskaźników charakterystyki energetycznej, które 

należy podawać w ogłoszeniach lub reklamach o zbyciu lub najmie budynku lub jego części, 

w przypadku gdy dla budynku zostało już sporządzone świadectwo charakterystyki 

energetycznej. W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone 

świadectwo charakterystyki energetycznej, właściciel lub zarządca tego budynku lub tej części 

budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo podmiot 

działający na ich zlecenie poda w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących zbycia lub najmu 

budynku lub jego części wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię 

końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym 

zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2.  

7. zmian przeprowadzania okresowych kontroli źródeł ciepła niewymienionych w art. 23 

ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz 

wprowadzenia kontroli dla połączonych systemów ogrzewania pomieszczeń i wentylacji oraz 

systemów klimatyzacji lub połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji. Obowiązujące 

przepisy dotyczą kontroli kotłów o mocy cieplnej od 20 kW, a urządzeń chłodniczych o mocy 

większej niż 12 kW, natomiast uchwalone przepisy wprowadzają dodatkowo obowiązek 

kontroli systemów ogrzewania oraz połączonych systemów ogrzewania i wentylacji oraz dla 

połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji o mocy chłodniczej ponad 70 kW. 

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo dotyczy obowiązku dołączenia do zawiadomienia o 

zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci 

papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci 

elektronicznej – w przypadku budynków, z wyłączeniem budynków, o których mowa w art. 3 

ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. 

W art. 3 wprowadzono przepis dotyczący obowiązku instalacji, w terminie do dnia 31 grudnia 

2024 r., w stosownych przypadkach, w budynkach wyposażonych w duże systemy 

ogrzewania, klimatyzacji, połączone systemy ogrzewania i wentylacji lub klimatyzacji 

i wentylacji systemów automatyki i sterowania dla budynków. Ponadto wskazano sposoby 

oceny zasadności tego montażu od strony technicznej i ekonomicznej w celu zapewnienia 

stosowania optymalnych rozwiązań w użytkowanych budynkach. 

Zgodnie z art. 4 nowelizacji świadectwa charakterystyki energetycznej przekazane przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały 

sporządzone. Do świadectw charakterystyki energetycznej i protokołów z kontroli systemu 

ogrzewania lub systemu klimatyzacji, nieprzekazanych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

 

 



8/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre 

przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o 

powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

 

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

z 2022, poz. 2204). 

 W ocenie skutków regulacji wskazuje się, że wzrost ryzyka migracyjnego z Federacji 

Rosyjskiej, działania zbrojne Federacji Rosyjskiej w Ukrainie zwiększają obawy przed 

rosyjskim atakiem hybrydowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akt prawny 

wprowadza ograniczenia w dostępu obywateli Federacji Rosyjskiej do polskiego rynku pracy 

(usunięcie Federacji Rosyjskiej z listy państw, dla których obywateli zezwolenia na pracę 

sezonową wydawane są na zasadach preferencyjnych i których może dotyczyć uproszczona 

procedura oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

9/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę 

cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na 

pracę cudzoziemców 

 

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

z 2022, poz. 2203). 

 Rozporządzenie znosi ułatwienia w zakresie dostępu obywateli Federacji Rosyjskiej do 

polskiego rynku pracy (usunięcie Federacji Rosyjskiej z listy państw - przez nadanie nowego 

brzmienia § 3 pkt 2, dla których obywateli zezwolenia na pracę wydawane są na zasadach 

preferencyjnych, tj. bez konieczności uzyskania informacji starosty nt. możliwości 

zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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