
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 1 do 7 grudnia 2022 roku 

Raport na dzień 7 grudnia 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 54. 
projekty rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 
Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 12. projektów rozporządzeń dotyczących 
podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały 
one omówione w tekście poniżej. 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 

ustaw (numer z wykazu: UD468) 
 

W niniejszym projekcie proponuje się zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.) – (ustawa o VAT) w zakresie 
wprowadzenia obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, tzw. „e-
fakturowanie”. 

Projektowana ustawa wprowadza także zmiany w ustawach: Ordynacja podatkowa; Prawo 
przedsiębiorców; o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. z wyjątkiem niektórych przepisów o dłuższej 
vacatio legis. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie obligatoryjnego Krajowego Systemu 
e-Faktur (KSeF). Wprowadzenie obligatoryjnego e-fakturowania jest możliwe na podstawie 
decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniającej 
Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 
218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz. Urz. UE L 168/81). 

Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie czynności podlegające VAT w Polsce, w tym krajowe 
dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na 
rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C). Obowiązek wystawiania e-faktur 
przy użyciu KSeF będzie miał zastosowanie do podatników wykonujących czynności objęte 
wymogiem fakturowania według polskich regulacji VAT, którzy posiadają siedzibę lub miejsce 
prowadzenia działalności  w Polsce. Pozostali podatnicy zasadniczo będą mogli korzystać 
fakultatywnie z tego systemu. Ponadto w KSeF fakultatywnie będą mogły być wystawiane 
faktury VAT RR. 

Zasady wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur będą również skierowane do 
podatników stosujących tzw. zwolnienie podmiotowe (drobni przedsiębiorcy). Dostawy 
towarów i świadczenie usług B2C, a także sprzedaż objęta zwolnieniem z VAT będą również 
dokumentowane fakturą ustrukturyzowaną W tym przypadku pozostaje niezmieniona zasada, 
że faktura wystawiana będzie na żądanie nabywcy/usługobiorcy zgłoszone w ciągu 3 miesięcy 



od końca miesiąca, w którym dana czynność została dokonana. Projektowana ustawa 
wprowadza także zmiany w ustawach: Ordynacja podatkowa; Prawo przedsiębiorców; o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. z wyjątkiem niektórych przepisów o dłuższej 
vacatio legis. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-
towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych 

ustaw (numer z wykazu: UD257) 
 

Od wielu lat pojawia się postulat systemowej eliminacji użytkowania wieczystego z polskiego 
porządku prawnego, wynikający z obserwowanego wzrostu zainteresowania użytkowników 
wieczystych nabywaniem gruntów na własność. Dotyczy to zarówno gruntów 
wykorzystywanych na cele niekomercyjne (np. zabudowanych garażami, zapewniających 
obsługę komunikacyjną, techniczną nieruchomości), jak i gruntów oddanych na cele 
gospodarcze (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa). 

Pierwszym etapem procesu stopniowego wygaszania użytkowania wieczystego była ustawa 
z dnia 20 lipca 2018 r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1495). Skutkiem przyjętych w tej ustawie rozwiązań było uwłaszczenie użytkowników 
wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. W 2019 r. 
przystąpiono do opracowania założeń rynkowego modelu odpłatności przy nabywaniu przez 
użytkowników wieczystych własności gruntu, które były następnie konsultowane w procedurze 
prenotyfikacyjnej. Rozwiązania zawarte w przedkładanym projekcie zostały poddane ocenie 
Komisji i uwzględniają sformułowane wytyczne. Zaproponowano mechanizm wiążący 
ustalenie ceny sprzedaży gruntu na rzecz przedsiębiorcy z zasadami udzielania pomocy de 
minimis. 

Niepewność co do zmieniających się w czasie opłat za użytkowanie wieczyste 
uwarunkowanych wartością nieruchomości lub – w dalszej perspektywie – co do możliwości 
dalszego dzierżenia tego prawa po upływie okresu obowiązywania umowy powoduje, że w 
szczególności przedsiębiorcy manifestują obawy co do celowości długofalowego i 
wysokonakładowego inwestowania na gruntach będących przedmiotem użytkowania 
wieczystego. 

Przedstawiony projekt ustawy realizuje zatem kolejny etap eliminacji użytkowania wieczystego 
poprzez: 

1) wprowadzenie zgodnej z unijnymi przepisami o pomocy publicznej preferencyjnej zasady 
ustalania ceny gruntu sprzedawanego na rzecz użytkownika wieczystego w drodze umowy; 
zasada ta nawiązuje do funkcjonującego już w systemie modelu odpłatności odpowiadającego 
wielokrotności dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, 

2) przyznanie w przepisach epizodycznych użytkownikom wieczystym gruntów oddanych na 
różne cele ograniczonego w czasie roszczenia o nabycie prawa własności; rozwiązanie to 
będzie dedykowane użytkownikom wieczystym gruntów zabudowanych, którzy wykonali 
obowiązki wynikające z umowy użytkowania wieczystego. 

Z wyjątkiem roszczenia o nabycie własności gruntu, proponowane rozwiązania będą 
dedykowane użytkownikom wieczystym bez ograniczenia w czasie. Podmioty, które w 
określonym ustawowo terminie nie zdecydują się na skorzystanie z roszczenia, będą mogły 
nadal ubiegać się o nabycie własności gruntu w warunkach autonomii woli stron. 
 
Projekt ustawy na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw/


Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-
nieruchomosciami-oraz-niektorych-innych-ustaw-5/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia obowiązku poboru 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (numer z wykazu: 661) 
 

Celem projektowanego rozporządzenia jest zastąpienie obowiązującego jeszcze 
rozporządzenia Ministra Finansów z 31 grudnia 2018 roku w sprawie wyłączenia lub 
ograniczenia stosowania tzw. mechanizmu pay & refund z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT1 
(rozporządzenie z 2018 roku) nowym rozporządzeniem, które będzie uwzględniać 
dotychczasowe zmiany ustawowe i upływ okresów dotyczących niektórych wyłączeń i 
ograniczeń zawartych w obowiązującym rozporządzeniu oraz przedłuży czasowe wyłączenie 
w stosunku do tzw. płatnika technicznego z art. 26 ust. 2c ustawy o CIT. 

Po pierwsze, chodzi o aktualizację katalogu ograniczeń i wyłączeń w stosowaniu tzw. 
mechanizmu pay & refund, zawartych w obowiązującym rozporządzeniu z 31 grudnia 2018 
roku, ze względu na zmiany wynikające z tzw. Polskiego Ładu. 

Po drugie, chodzi o sygnalizowany przez tzw. płatników technicznych (podmioty prowadzące 
rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze) i emitentów problem w realizacji 
obowiązków dotyczących poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty 
należności od papierów wartościowych zapisanych na wspomnianych rachunkach. Dotyczy 
on ustalenia występowania powiązań między podmiotami i przekroczenia otrzymanych przez 
podatnika należności ponad kwotę 2 000 000 złotych, tj. obowiązków informacyjnych 
ciążących na emitencie i płatniku technicznym. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-wylaczenia-
obowiazku-poboru-zryczaltowanego-podatku-dochodowego-od-osob-prawnych/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (numer z wykazu: 626) 
 

Projektowana zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144) ma na celu (m.in): 

 dostosowanie przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej do zmiany art. 5 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 
z późn. zm.) związanej z rozszerzeniem katalogu środków europejskich o środki 
pochodzące z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 
przeznaczone na wsparcie o charakterze bezzwrotnym, 

 rozszerzenie listy programów ujętych w formularzach sprawozdań Rb-28 Programy i 
Rb-28NW Programy w związku z rozpoczęciem wydatkowania środków z perspektywy 
finansowej 2021-2027, 

 dostosowanie przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w zakresie 
środków, o których była mowa w uchylonym art. 181 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych, 

 wprowadzenie nowego sposobu prezentacji zatrudnienia według stanu na koniec 
okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 

 dostosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie wykazywania w sprawozdaniach Rb-27S z wykonania planu 
dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu 
terytorialnego i Rb-PDP wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach 
powiatu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i w podatku 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami-oraz-niektorych-innych-ustaw-5/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami-oraz-niektorych-innych-ustaw-5/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-wylaczenia-obowiazku-poboru-zryczaltowanego-podatku-dochodowego-od-osob-prawnych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-wylaczenia-obowiazku-poboru-zryczaltowanego-podatku-dochodowego-od-osob-prawnych/


dochodowym od osób prawnych (CIT), w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 
października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927, z późn. zm.), 

 dostosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie wykazywania w sprawozdaniach Rb-NDS o 
nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego nowego źródła finansowania 
deficytu tj. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w związku z wejściem w 
życie zmiany art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
wprowadzonej art. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964), 

 dostosowanie przepisów w zakresie sporządzania łącznych sprawozdań części 
budżetowej 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa w związku ze zmianą 
sposobu prezentacji przekazywania udziałów jednostek samorządu terytorialnego w 
podatku PIT i CIT. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-sprawozdawczosci-budzetowej/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania pomocy publicznej 

i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i 
Zwiększania Odporności – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego (numer z 
wykazu: 166) 

 

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 141c ust. 
4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846). 

W projektowanym rozporządzeniu zostały określone warunki udzielania pomocy na wsparcie 
realizacji inwestycji A2.4.1 – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego przewidzianej 
w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projektowane rozporządzenie 
przewiduje, iż podmiotem udzielającym pomocy będzie Ośrodek Przetwarzania Informacji – 
Państwowy Instytut Badawczy. 

Beneficjentami, czyli ostatecznymi odbiorcami wsparcia w rozumieniu art. 14la pkt 6 ustawy, 
będą mogli być przedsiębiorcy będący uczelniami publicznymi albo podmiotami systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki, posiadający status organizacji prowadzącej badania i 
upowszechniającej wiedzę oraz spółki, o których mowa w art. 150a i art. 159 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także grupy złożone z ww. 
przedsiębiorców. 

Dofinansowanie wybranych przedsięwzięć w ramach Inwestycji stanowiące pomoc będzie 
przeznaczone na utworzenie lub unowocześnienie infrastruktury badawczej, która zostanie 
wykorzystywana do osiągnięcia celów w obszarach istotnych z punktu widzenia 
zrównoważonego rozwoju gospodarki Polski. Wsparciem w ramach tego schematu 
pomocowego będą objęte także szkolenia niezbędne do nabycia umiejętności związanych z 
efektywnym wykorzystaniem powstałej infrastruktury badawczej na potrzeby badań 
naukowych, prac rozwojowych i współpracy z przemysłem. 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-w-sprawie-udzielania-
pomocy-publicznej-i-pomocy-de-minimis-w-ramach-inwestycji-a2-4-1-krajowego-planu-
odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci-inwestycje-w-rozbudowe-pot/ 
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4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wskaźnika emisji gazów 
cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2023 r. (numer z wykazu: 950) 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wskaźnika emisji 
gazów  cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2023 r. został przygotowany na podstawie 
upoważnienia zawartego  w art. 30ha ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315, 1576 i 1967). 
Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej określony w rozporządzeniu 
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wskaźnika emisji gazów 
cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2348) jest aktualny 
jedynie w 2022 r.  Przedmiotowe rozporządzenie traci moc z dniem 31 grudnia 2022 r., więc 
konieczne jest określenie nowego wskaźnika na 2023 r. 

Celem projektowanego rozporządzenia jest ustalenie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych 
dla energii elektrycznej na 2023 r. w celu obliczenia poziomu realizacji Narodowego Celu 
Redukcyjnego (NCR). Metodyka obliczania poziomu realizacji NCR została określona w 
rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie metodyki 
obliczania emisji gazów cieplarnianych, określania wskaźników ich emisji oraz wartości 
opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 
r. poz. 1494). 

Podstawą do wyliczenia wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 
niniejszym projekcie rozporządzenia jest metodyka określona w wykonanym w 2021 r. na 
zamówienie Ministerstwa Klimatu i Środowiska raporcie „Wyznaczenie wskaźnika emisji 
gazów cieplarnianych (gCO2eq/MJ) w przeliczeniu na jednostkę energii w cyklu życia energii 
elektrycznej”  przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wskaznika-
emisji-gazow-cieplarnianych-dla-energii-elektrycznej-w-2023-r/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji w ramach programów regionalnych w latach 2021-2027 (numer z wykazu: 
51) 

 

Podstawą do wydania rozporządzenia przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej jest art. 
30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 
środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079).  

Niniejsze rozporządzenie tworzy krajową podstawę prawną do przyznawania regionalnej 
pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), o 
którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 
czerwca 2021 r. ustanawiającym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Dz. Urz. UE 
L 231 z 30.06.2021, str. 1, z późn. zm.), 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.).  

Celem przedmiotowej regulacji jest umożliwienie wspierania rozwoju gospodarczego, 
społecznego i środowiskowego obszarów wybranych do objęcia wsparciem z FST w ramach 
terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia 
2021/1056, należących do województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, śląskiego 
i wielkopolskiego objętych regionalnymi programami na lata 2021-2027, przez wsparcie w 
postaci dotacji, poręczeń, gwarancji i pożyczek przedsiębiorców realizujących inwestycje 
początkowe. 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wskaznika-emisji-gazow-cieplarnianych-dla-energii-elektrycznej-w-2023-r/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wskaznika-emisji-gazow-cieplarnianych-dla-energii-elektrycznej-w-2023-r/


Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-
regionalnej-pomocy-inwestycyjnej-ze-srodkow-funduszu-na-rzecz-sprawiedliwej-
transformacji-w-ramach-programow-regionalnych-w-latach-2021-2027/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 
(numer z wykazu: 649) 

 

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.), wynikającą z ustawy z dnia 7 
października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180), konieczne jest opracowanie zmian do 
rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego 
od osób prawnych. 

Zmiana w projektowanym rozporządzeniu w sprawie dokumentacji cen transferowych w 
zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ma charakter dostosowujący i związana 
jest z uchyleniem przepisu odnoszącego się do wykazywania informacji dotyczących tzw. 
pośrednich transakcji rajowych, o których mowa w art. 11o ust. 1a ustawy (dotychczasowy § 
2 pkt 5 lit. a rozporządzenia). 

W projektowanym rozporządzeniu w § 2 w pkt 5 w lit. a skreśla się z mocą wsteczną odwołanie 
do ust. 1a ustawy, określającego obowiązki dokumentacyjne względem tzw. pośrednich 
transakcji rajowych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-dokumentacji-cen-transferowych-w-zakresie-podatku-
dochodowego-od-osob-prawnyc/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie 

wykorzystania plastrów EKG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (numer z wykazu: 
MZ 1369) 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie 
wykorzystania plastrów EKG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej stanowi wykonanie 
upoważnienia zawartego w art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Celem wprowadzonego programu pilotażowego jest ocena przydatności wykorzystania 
plastrów EKG do monitorowania w sposób zdalny stanu zdrowia pacjenta, co umożliwi szybkie 
wykrywanie groźnych dla życia patologii i natychmiastowe wdrożenie właściwego leczenia w 
ramach świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 
zakresie świadczenia porada specjalistyczna – kardiologia. 

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą: etap 
organizacji, etap realizacji oraz etap ewaluacji programu pilotażowego. Realizatorem 
programu pilotażowego będzie mógł zostać świadczeniodawca, który realizuje umowę o 
udzielanie ww. świadczeń opieki zdrowotnej. Podmioty lecznicze będące realizatorami 
programu pilotażowego zakupią, a następnie udostępnią plastry EKG świadczeniobiorcom. 
Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wybrani w ramach naboru przeprowadzanego 
przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Biorąc pod uwagę otwarty charakter naboru, jak 
i objęcie programem pilotażowym nie mniej niż 600 świadczeniobiorców, przewiduje się 
możliwość wyboru wniosków z terytorium całego kraju. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-regionalnej-pomocy-inwestycyjnej-ze-srodkow-funduszu-na-rzecz-sprawiedliwej-transformacji-w-ramach-programow-regionalnych-w-latach-2021-2027/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-regionalnej-pomocy-inwestycyjnej-ze-srodkow-funduszu-na-rzecz-sprawiedliwej-transformacji-w-ramach-programow-regionalnych-w-latach-2021-2027/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-regionalnej-pomocy-inwestycyjnej-ze-srodkow-funduszu-na-rzecz-sprawiedliwej-transformacji-w-ramach-programow-regionalnych-w-latach-2021-2027/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-dokumentacji-cen-transferowych-w-zakresie-podatku-dochodowego-od-osob-prawnyc/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-dokumentacji-cen-transferowych-w-zakresie-podatku-dochodowego-od-osob-prawnyc/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-dokumentacji-cen-transferowych-w-zakresie-podatku-dochodowego-od-osob-prawnyc/


Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-programu-
pilotazowego-w-zakresie-wykorzystania-plastrow-ekg-w-ambulatoryjnej-opiece-
specjalistycznej/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu 

i trybu rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony 
przeciwpożarowej (numer z wykazu: 904) 

 

Środkami finansowymi przeznaczonymi wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej są kwoty 
przekazywane Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez zakłady 
ubezpieczeń, pochodzące z wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od 
ognia. W obowiązującym stanie prawnym kwestia rozdziału tych środków pomiędzy jednostki 
ochrony przeciwpożarowej regulowana była rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych 
przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1317). 

Projektowane rozporządzenie, poza zmianą źródeł środków finansowych przeznaczonych 
wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, zawiera zmiany merytoryczne, polegające na 
rezygnacji z planu wydatków na dany rok oraz wprowadzeniu odmiennego trybu procedowania 
w przypadku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do przyjętego trybu 
procedowania „na wniosek”. Powyższe spowodowane jest sprawowaniem przez Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej (uprawnionego na mocy ustawy do rozdziału środków 
finansowych) funkcji kierownika jednej z jednostek organizacyjnych uprawnionych do 
korzystania ze środków finansowych, będących przedmiotem regulacji projektowanego 
rozporządzenia – Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Przyjęto tu metodę 
podejmowania decyzji w oparciu o wykaz potrzeb. 

Projektowane zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-sposobu-
i-trybu-rozdzialu-srodkow-finansowych-przeznaczonych-wylacznie-na-cele-ochrony-
przeciwpozarowej/ 
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli przewozu drogowego 

(numer z wykazu: 249) 
 

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 
89 ust. 5 pkt 2–4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 2201). Wydanie nowego aktu prawnego jest związane ze zmianą brzmienia wytycznych 
do wydania przedmiotowego rozporządzenia.  

Przedmiotowy projekt rozporządzenia wprowadza także nowy załącznik - wzór pisemnego 
oświadczenia o zerwaniu lub usunięciu plomby z tachografu oraz zmiany do załącznika nr 5 
określającego podstawowe elementy podlegające sprawdzeniu podczas kontroli w zakresie 
przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych 
przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy w przypadku kontroli drogowej i kontroli w 
przedsiębiorstwie  podmiotu wykonującego przewóz drogowy albo przewóz, o którym mowa w 
art. 3 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, polegające na dostosowaniu jego brzmienia do 
zmiany  art. 2 ust. 1 dyrektywy 2006/22/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 
2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i 
(EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w 
transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG oraz do zmiany 
załącznika I tej regulacji. 

Wytyczne do wydania przedmiotowego rozporządzenia zostały zmienione przepisami  ustawy 
z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-programu-pilotazowego-w-zakresie-wykorzystania-plastrow-ekg-w-ambulatoryjnej-opiece-specjalistycznej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-programu-pilotazowego-w-zakresie-wykorzystania-plastrow-ekg-w-ambulatoryjnej-opiece-specjalistycznej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-programu-pilotazowego-w-zakresie-wykorzystania-plastrow-ekg-w-ambulatoryjnej-opiece-specjalistycznej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-sposobu-i-trybu-rozdzialu-srodkow-finansowych-przeznaczonych-wylacznie-na-cele-ochrony-przeciwpozarowej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-sposobu-i-trybu-rozdzialu-srodkow-finansowych-przeznaczonych-wylacznie-na-cele-ochrony-przeciwpozarowej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-sposobu-i-trybu-rozdzialu-srodkow-finansowych-przeznaczonych-wylacznie-na-cele-ochrony-przeciwpozarowej/


ustaw (Dz. U. poz. 209). Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy dotychczasowe przepisy 
wykonawcze wydane na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym zachowują 
moc do dnia wejścia w życie nowych regulacji, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. (tj. 1 marca 2023 r.). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-infrastruktury-w-
sprawie-kontroli-przewozu-drogowego/ 
 
10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie sprawie zakresu 

informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu 
i terminów przekazywania tych informacji (numer z wykazu: MZ 1428) 

 

Nowelizacja rozporządzenia zmienia termin, od którego usługodawcy, będący 
podmiotami  leczniczymi wykonującymi działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne 
udzielającymi świadczeń pacjentom z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2, będą obowiązani do raportowania do RCB danych dotyczących: 

1) pacjentów z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-
2 (takich jak: wiek, płeć, numer w wykazie głównym przyjęć i wypisów, stan pacjenta według 
modyfikowanej skali wczesnego ostrzegania (skali MEWS), prowadzona tlenoterapia) oraz 

2) liczby łóżek i ich wykorzystania. 

Aktualnie termin ten jest określony na dzień 1 stycznia 2023 r. – projektowane rozporządzenie 
zmienia go na dzień 1 stycznia 2024 r. 

Dodatkowo projektowane rozporządzenie reguluje stan prawny przekazywania do Systemu 
Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ) danych dotyczących liczby łóżek i ich 
wykorzystania jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w 
zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia (Centrum e-Zdrowia), które komunikatem 
zamieszczonym na stronie https://elc.mz.gov.pl/ zostało zawieszone. 

Projektowane rozporządzenie uchyla § 7 ust. 2 zmienianego rozporządzenia z uwagi na 
ustanie potrzeby ciągłego monitorowania danych dotyczących liczby łóżek i ich wykorzystania, 
posiadanych przez usługodawców, co natomiast jest możliwym ze względu na utrzymujący się 
w kraju spadek liczby zakażeń COVID-19. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-sprawie-zakresu-informacji-gromadzonych-w-systemie-ewidencji-zasobow-
ochrony-zdrowia-oraz-sposobu-i-terminow-przekazywania-tych-informacji/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt dziewięć 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 Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego 

systemu informacji o nieruchomościach 

 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-infrastruktury-w-sprawie-kontroli-przewozu-drogowego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-infrastruktury-w-sprawie-kontroli-przewozu-drogowego/
https://elc.mz.gov.pl/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-sprawie-zakresu-informacji-gromadzonych-w-systemie-ewidencji-zasobow-ochrony-zdrowia-oraz-sposobu-i-terminow-przekazywania-tych-informacji/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-sprawie-zakresu-informacji-gromadzonych-w-systemie-ewidencji-zasobow-ochrony-zdrowia-oraz-sposobu-i-terminow-przekazywania-tych-informacji/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-sprawie-zakresu-informacji-gromadzonych-w-systemie-ewidencji-zasobow-ochrony-zdrowia-oraz-sposobu-i-terminow-przekazywania-tych-informacji/
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2469
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2469


 Rozporządzenie zostało opublikowane 1 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 2469). 

 Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzanych 

przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782), a także z konieczności 

usprawnienia funkcjonowania zintegrowanego systemu informacji o 

nieruchomościach, zwanego dalej „ZSIN”. Wejście w życie w dniu 31 lipca 2021 r. 

rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390) istotnie wpłynęło na funkcjonowanie 

ZSIN, którego podstawą są dane ewidencji gruntów i budynków (zwanej dalej „EGiB”) 

pochodzące z powiatów. Rozporządzenie to wprowadziło udostępnienie danych EGiB 

za pomocą usług sieciowych, które zostały wykorzystane w przepisach niniejszego 

projektu rozporządzenia. Rozwiązanie to umożliwi dostęp do aktualnych danych EGiB 

na poziomie centralnym dla wszystkich użytkowników ZSIN. 

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

 

 

 

2/ Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych oraz niektórych innych ustaw 

 

 Ustawa została opublikowana 1 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022, 

poz. 2476). 

 Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych 

ustaw w zasadniczej części dotyczy zmian o charakterze porządkującym w ustawie 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1009, z późn. zm.).  Ustawa wprowadza ponadto zmiany do trzech ustaw tj.:  

1) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1626);  

2) ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732);  

3) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240).  

W zmianach do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzane zostały 

zmiany m.in. regulujące sytuację płatników składek, którzy zawarli umowę o rozłożeniu 

na raty należności lub odroczeniu terminu płatności składek. Ustawa doprecyzowuje 

również przepisy w zakresie doręczania pism w postaci elektronicznej. Zmiany te mają 

na celu zapewnienie skutecznego doręczania pism zarówno wysyłanych do ZUS, jak 

i wysyłanych przez ZUS. W zmianach doprecyzowano ponadto uregulowania 

dotyczące urzędowego poświadczenia obioru. Wprowadzono również rozwiązanie na 

podstawie którego, decyzje, postanowienia oraz inne pisma, sporządzone 

z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ZUS, będą mogły zamiast 

własnoręcznego podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem 

służbowym osoby upoważnionej do ich wydania. Doprecyzowano przepisy w zakresie 

nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych innych niż z ubezpieczeń społecznych, 
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które w chwili obecnej są wypłacane przez ZUS. W celu uniknięcia wątpliwości 

interpretacyjnych, dodano również do art. 84 ustawy odesłanie, wskazujące wprost, że 

jeżeli osoba pobierająca świadczenia inne niż z ubezpieczeń społecznych, 

zawiadomiła organ wypłacający te świadczenia o zajściu okoliczności powodujących 

ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a świadczenia były nadal 

wypłacane, kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi bez odsetek. 

W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin został 

wprowadzany analogiczny przepis jak do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

na podstawie, którego decyzje oraz inne pisma w sprawach świadczeń określonych 

w ustawie oraz w sprawach świadczeń przyznawanych lub wypłacanych przez organ 

emerytalny na podstawie odrębnych przepisów, sporządzone z wykorzystaniem 

systemu teleinformatycznego, mogą zamiast własnoręcznego podpisu zawierać 

nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do 

ich wydania.  

W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa zmodyfikowane zostały przepisy 

w zakresie wstrzymania wypłaty zasiłku z przyczyn niezależnych od ZUS, analogicznie 

jak w przypadku świadczeń długoterminowych (jeżeli nie będzie możliwe doręczenie 

świadczenia, wypłata takiego świadczenia będzie wstrzymywana). W przypadku 

wstrzymania wypłaty świadczenia będzie wydawana decyzja, od której będzie służyło 

odwołanie do sądu powszechnego.  

Ustawa zawiera ponadto zmiany do ustawy o rencie socjalnej w której, ze względu na 

analogiczny krąg uprawnionych do renty uczniowskiej (świadczenie pobierane na 

podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

pracowników i ich rodzin) i renty socjalnej oraz czas powstania niezdolności do pracy 

ustawa wprowadza przepisy na podstawie których osoby uprawnione do renty 

uczniowskiej będą mogły wystąpić, (składając wniosek do ZUS), o wydanie decyzji 

o zamianę otrzymywanej renty uczniowskiej na rentę socjalną. W przypadku, złożenia 

wniosku o zamianę renty uczniowskiej na rentę socjalną całkowita niezdolność do 

pracy osoby ubiegającej się o rentę socjalną będzie ustalana się na podstawie 

orzeczenia uprawniającego do renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie art. 63 

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 

rodzin. Ustawa przewiduje, że z dniem przyznania prawa do renty socjalnej 

dotychczasowe prawo do renty uczniowskiej ustanie (z mocy prawa). Konsekwencją 

zamiany renty uczniowskiej na rentę socjalną będzie m.in. możliwość pobierania tej 

renty w zbiegu z rentą rodzinną (na zasadach i w wysokości określonej w ustawie 

o rencie socjalnej).  

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

 

 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

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

warunków stosowania stawek obniżonych 
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 Rozporządzenie zostało opublikowane 2 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 2488). 

 Rozporządzenie jest wykonaniem przez Ministra Finansów fakultatywnego 

upoważnienia zawartego w art. 146ee ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą o 

VAT”.  

Konieczność wydania nowego rozporządzenia związana jest z regulacjami zawartymi 

w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180). Zgodnie z art. 26 ust. 

3 tej ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze do ustawy o VAT zachowują moc 

do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowych 

upoważnień wprowadzonych ww. ustawą nowelizującą (tj. art. 146ee albo art. 146ej 

ustawy o VAT), jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2024. 

Akt prawny zawiera: 

1) kontynuację obecnego zakresu stawek obniżonych VAT przewidzianych w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. 

2) wprowadzenie stawki obniżonej 0% dla środków spożywczych wymienionych w poz. 1-18 

załącznika nr 10 do ustawy o VAT , tj. objętych przed 1 lutego 2022 r. stawką w wysokości 

5%, a następnie w ramach tarczy antyinflacyjnej – do 31 grudnia 2022 r. stawką 0%, 

3) przedłużenie do 30 czerwca 2023 r. okresu obowiązywania stawki 0% dla nieodpłatnych 

dostaw towarów lub nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz: Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego – na cele 

związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie, 

4) czasowe obniżenie (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.) stawki VAT do wysokości 

8% na następujące towary wykorzystywane w produkcji rolnej: 

 środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw, o 

których mowa w ustawie o nawozach i nawożeniu, z wyłączeniem podłoży mineralnych 

i towarów wymienionych w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy. 

 polepszacze gleby, środki wapnujące, biostymulatory, podłoża do upraw, produkty 

nawozowe mieszane składające 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, z wyłączeniem 

podłoży mineralnych i podłoży do upraw grzybów. 

 nawozowe produkty mikrobiologiczne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy o 

nawozach i nawożeniu, wpisane do wykazu nawozowych produktów 

mikrobiologicznych, o którym mowa w rozdziale 4a tej ustawy. 

 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2022 roku. 

 

 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek 

podatku od towarów i usług w roku 2023 
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 Rozporządzenie zostało opublikowane 2 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 2495). 

 Rozporządzenie określa towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku od 

towarów i usług, do:  wysokości 0%, wysokości 8%. Rozporządzenie określa także 

warunki stosowania obniżonych stawek. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2022 r. w 

sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych 

programów na lata 2021–2027 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 5 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 2498). 

 Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania 

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

inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą, 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.2), a także podmioty 

udzielające tej pomocy. 

Podmiotami udzielającymi pomocy są instytucje zarządzające, instytucje 

pośredniczące lub instytucje wdrażające, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Pomoc ma na celu wspieranie 

rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem 

na lata 2021–2027 i jest udzielana jako pomoc inwestycyjna na infrastrukturę 

badawczą, jeżeli zapewniono spełnienie warunków określonych w art. 26 ust. 2–4 

rozporządzenia nr 651/2014. 

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

 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 6 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 2505). 

 Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 

ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1385, z późn. zm.). Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, minister właściwy do spraw energii 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób kształtowania i kalkulacji taryf dla energii 

elektrycznej oraz sposób rozliczeń w obrocie energią elektryczną, biorąc pod uwagę: 

politykę energetyczną państwa, zapewnienie pokrycia uzasadnionych kosztów 

przedsiębiorstw energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju, realizację przedsięwzięć 

z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochronę interesów odbiorców przed 

nieuzasadnionym poziomem cen i opłat, poprawę efektywności dostarczania i 
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wykorzystywania energii elektrycznej, równoprawne traktowanie odbiorców, 

eliminowanie subsydiowania skrośnego oraz przejrzystość cen i stawek opłat. 

Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego rozszerzonego o 

zagadnienia związane z: licznikami zdalnego odczytu, przenoszeniem w taryfach 

wybranych kategorii kosztów, magazynowaniem energii elektrycznej, taryfą dla 

jednostek ochotniczych straży pożarnych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

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

sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w 

ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 6 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 2510). 

 Rozporządzenie, zapewniające podstawę prawną dla udzielania pomocy finansowej, 

w tym pomocy publicznej i pomocy de minimis, będzie stanowiło, zgodnie z 

uzasadnieniem aktu prawnego, jeden z elementów systemu wdrażania Programu 

FENG. Umożliwi ono udzielanie pomocy przez PARP w ramach: 

1) regionalnej pomocy inwestycyjnej,  

2) pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP,  

3) pomocy na udział MŚP w targach, 

4) pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, 

5) pomocy na projekty badawczo-rozwojowe oraz studia wykonalności, 

6) pomocy dla klastrów innowacyjnych, 

7) pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności, 

8) pomocy szkoleniowej, 

9) pomocy inwestycyjnej umożlwiającej przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych 

niż nomy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony 

środowiska w przypadku braku norm unijnych, 

10) pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie o przyszłych norm unijnych, 

11) pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną, 

12) pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji, 

13) pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, 

14) pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy,  

15) pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów, 

16) pomocy de minimis oraz 

17) pomocy finansowej niestanowiącej pomocy publicznej. 

W ocenie skutków regulacji wskazuje się, że rozporządzenie zapewni zgodność pomocy 

publicznej i pomocy de minimis udzielanej przez PARP w ramach Programu FENG z prawem 

unijnym regulującym rynek wewnętrzny w Unii Europejskiej w obszarze pomocy państwa, a 

tym samym umożliwi efektywne wykorzystywanie środków europejskich. Podstawowym 

założeniem rozporządzenia było jak najpełniejsze odzwierciedlenie możliwości udzielania 

pomocy zgodnie z przepisami GBER przy jednoczesnym uwzględnieniu przepisów ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 

schematów wsparcia i celów wynikających z FENG. 

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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