
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 24 do 30 listopada 2022 roku 

Raport na dzień 30 listopada 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 46. 
projektów rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz 
poszczególnych Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 13. projektów rozporządzeń dotyczących 
podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały 
one omówione w tekście poniżej. 
 

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska 
Miedź przygotowano 1 stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz 
dokumentów strategicznych. 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony 
inwestorów na tym rynku (nr UD235 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady 
Ministrów) w ramach ponownych konsultacji publicznych, które zostało przesłane do 
Ministerstwa Finansów. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
uwagi-projektu-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-zapewnieniem-rozwoju-
rynku-finansowego-oraz-ochrony-inwestorow-na-tym-rynku-ud235-w/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw 

(numer z wykazu: UD 467) 
 
Głównym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych 
innych ustaw jest wprowadzenie do regulacji ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) zmian w zakresie: 

 mieszkań chronionych – projektowanych mieszkań treningowych i wspomaganych; 
 usług opiekuńczych – świadczonych w formie usług sąsiedzkich; 
 usług świadczonych przez domy pomocy społecznej – usług wsparcia 

krótkoterminowego; 
 wprowadzenia regulacji obligujących kierowników lub dyrektorów domów pomocy 

społecznej oraz podmioty prowadzące placówki zapewniające całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku do 
prowadzenia rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych z udziałem 
mieszkańców lub osób przebywających w placówce, podejmowania działań 
następczych oraz przekazywania informacji właściwym organom; 

 udzielania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej i placówki 
zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 
oraz osobom w podeszłym wieku, w przypadku podejmowania tej działalności po raz 
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pierwszy lub gdy wcześniejsza decyzja została uchylona w wyniku zaprzestania 
spełniania przesłanek do jej prowadzenia. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-pomocy-
spolecznej-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w 
związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy (numer z wykazu: 49) 

 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie 
udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 
2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej 
wobec Ukrainy (Dz. U. poz. 1941) stanowi podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej 
dopuszczonej przez Komisję Europejską w Komunikacie Komisji Tymczasowe kryzysowe 
ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy 
(Dz. Urz. UE CI 131 z 24.03.2022, str. 1, z późn. zm.1)). Rozporządzenie z dnia 8 września 
2022 r. wdraża rozwiązania przewidziane w sekcji 2.1 Tymczasowych kryzysowych ram. Na 
jego podstawie pomoc może być udzielana w formie dotacji albo pożyczek, pod warunkiem, 
że celem pomocy jest łagodzenie skutków społeczno-gospodarczych agresji Federacji 
Rosyjskiej wobec Ukrainy. Zgodnie z § 11 rozporządzenia z dnia 8 września 2022 r. pomoc na 
jego podstawie może być udzielana tylko do dnia 31 grudnia 2022 r. 

W celu umożliwienia udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów 
operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w 
związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy po dniu 31 grudnia 2022 r., zachodzi 
potrzeba wydłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia z dnia 8 września 2022 r. 
Zwiększenia maksymalnej wartości pomocy, która będzie mogła być udzielona przedsiębiorcy, 
pozwoli na zwiększenie efektywności działań mających celu zwalczanie skutków agresji Rosji 
wobec Ukrainy. 

Wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty: 62 tys. euro 
brutto – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, 
75 tys. euro brutto – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury 
oraz 500 tys. euro brutto – w przypadku pomocy udzielanej w pozostałych sektorach. Termin 
stosowania środków pomocy państwa, określonych w sekcji 2.1 Tymczasowych kryzysowych 
ram, został ponadto wydłużony do dnia 31 grudnia 2023 r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-pomocy-w-formie-dotacji-lub-pozyczki-ze-srodkow-
programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020-w-celu-wspierania-polskiej-gospo/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu 
umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez 
Polski Fundusz Rozwoju (numer z wykazu: 648) 

 

Zgodnie z art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa minister 
właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach 
uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać w całości 
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lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje 
zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie. 

Na podstawie rozporządzenia zaniechaniem poboru podatku dochodowego objęte zostały 
umorzone zobowiązania z tytułu subwencji finansowej3 oraz finansowania preferencyjnego4 
otrzymanych w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju 1.05 i 2.06 („Tarcze 
Finansowe PFR”, „Tarcza 1.0”, „Tarcza 2.0”) jako realizacja, przyjętego w związku ze skutkami 
COVID-19, rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym 
mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju. 

Proponuje się prolongowanie, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego 
rozporządzenie z 16 lipca 2021 r., terminu zaniechania poboru podatku, adresowane jak 
dotychczas, do przedsiębiorców - beneficjentów wsparcia w ramach Tarcz 1.0 i 2.0, dla których 
wartość umorzonych zobowiązań stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustaw o 
podatkach dochodowych. Zaniechanie objęłoby dochody (przychody) uzyskane przez 
przedsiębiorców z tytułu ww. Tarcz Finansowych PFR od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 
grudnia 2023 r. (decyzje umorzeniowe), a zatem okres zaniechania uległby wydłużeniu 
dodatkowo o 1 rok. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-zaniechania-poboru-podatku-dochodowego-od-dochodow-
przychodow-z-tytulu-umorzenia-subwencji-finansowej-lub-finansowania-preferencyjneg/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (numer z 
wykazu: 176) 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania jest wydawany 
na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.), zgodnie z którym minister 
właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,  podstawowe 
warunki niezbędne do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. Rozwiązania zawarte w 
projektowanym rozporządzeniu stanowią realizację tzw. „kamienia milowego” (numer 
porządkowy C9G) przewidzianego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności 
(KPO). 

Projektowane rozporządzenie przewiduje: 

1) wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie w 
formie dziennej w sprzęt komputerowy, w tym komputery stacjonarne, laptopy i tablety, 
umożliwiający wykorzystanie technologii cyfrowych przy realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych; 

2) dodanie do rozporządzenia załącznika określającego minimalne wymagania dla sprzętu 
komputerowego: 

a) komputerów stacjonarnych (zestawów) składających się z: jednostki centralnej, monitora 
ekranowego, klawiatury i myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika, 

b) laptopów (zestawów) składających się z: laptopa i myszy komputerowej lub zewnętrznego 
gładzika, 

c) laptopów przeglądarkowych (zestawów) składających się z laptopa przeglądarkowego i 
myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika, 

d) tabletów 
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– w wariancie dla ucznia i dla nauczyciela. 

Projektowane rozporządzenie nie określa, jaką ilość sprzętu komputerowego będzie 
zakupywał organ prowadzący szkołę, pozostawiając decyzję w tym zakresie organowi 
prowadzącemu szkołę. Lista sprzętu komputerowego określonego w załączniku do 
projektowanym rozporządzeniu została skonstruowana, biorąc pod uwagę popularność 
określonych kategorii sprzętu w szkołach, oraz działania planowane w ramach KPO. 
Minimalne wymagania określone w załączniku były konstruowane w dialogu z branżą IT i na 
podstawie danych otrzymanych ze szkół i placówek oświatowych. 

Minimalne wymagania określone w załączniku do rozporządzenia będą obowiązywały w 
stosunku do sprzętu komputerowego, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów, 
który zostanie zakupiony przez organy prowadzące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 
kształcące w formie dziennej po dniu 31 sierpnia 2023 r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-podstawowych-warunkow-niezbednych-do-realizacji-przez-
szkoly-i-nauczycieli-zadan-dydaktycznych-wychowawczych-i-opiekunczych-or/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (numer z wykazu: 69) 
 

Celem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie 
prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych wydanego na podstawie art. 9 pkt 1-
5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063) jest 
dostosowanie terminu zgłoszenia liczników zdalnego odczytu po raz pierwszy do legalizacji 
ponownej po dokonaniu oceny zgodności do terminów obowiązujących w innych państwach 
Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 
2063) minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, okresy 
ważności legalizacji określonych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy, w których 
przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności 
powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej, uwzględniając warunki użytkowania tych 
przyrządów i przewidywane obszary ich zastosowań. Nowelizacja rozporządzenia 
przewidziana w niniejszym projekcie wynika z potrzeby rozwiązania problemu 
zasygnalizowanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 
(PTPiREE), związanego z art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.). Stosownie do brzmienia tego przepisu, 
operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), do dnia 31 grudnia 2028 
r., są obowiązani do instalacji liczników zdalnego odczytu (LZO) skomunikowanych z 
systemem zdalnego odczytu w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 80% łącznej 
liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych. 

Rozporządzenie wydłuża czas zgłoszenia przyrządu pomiarowego z 8 do 12 lat. Zmiana 
dotyczyć będzie jedynie liczników zdalnego odczytu wyprodukowanych i poddanych ocenie 
zgodności od dnia 1 stycznia 2024 r. Równoczesne zaistnienie obu warunków jest niezbędne 
Regulacja dotyczy wyłącznie liczników, które będą wyprodukowane po dniu 1 stycznia 2024 
r., a których obecnie jeszcze nie ma na rynku, co powinno zwiększyć prawdopodobieństwo, 
że liczniki zdalnego odczytu w wydłużonym do 12 lat okresie użytkowania przed zgłoszeniem 
po raz pierwszy do legalizacji ponownej, będą spełniały wymagania, w tym w zakresie 
charakterystyk metrologicznych. Pozostałe liczniki (w tym liczniki zdalnego odczytu 
wyprodukowane i poddane ocenie zgodności do dnia 31 grudnia 2023 r.), zachowują 8-letni 
termin zgłoszenia przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do legalizacji ponownej po 
dokonaniu oceny zgodności. 
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W związku z powyższym, w załączniku nr 5 do rozporządzenia projektuje się zmianę 
polegającą na dodaniu w tabeli nr 2 w lp. 5 pkt nr 2 wskazującego 12-letni termin zgłoszenia 
po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności dla liczników zdalnego 
odczytu wyprodukowanych i poddanych ocenie zgodności od dnia 1 stycznia 2024 r. 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-prawnej-kontroli-metrologicznej-przyrzadow-pomiarowych/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie udzielania przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i Zwiększania Odporności na przedsięwzięcia 
związane z pracą zdalną (numer z wykazu: 95) 

 

Celem rozporządzenia stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 6b ust. 10C 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 i 2185) jest zapewnienie podstawy prawnej do udzielenia pomocy 
finansowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz aktywizację 
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w obszarze pracy zdalnej jako 
bezpiecznej formy świadczenia pracy, która przekłada się na wzrost produktywności 
przedsiębiorstw i poprawę warunków pracy. Projektowane rozporządzenie, zapewniając 
podstawę prawną dla udzielania pomocy finansowej będzie stanowiło jeden z elementów 
systemu wdrażania KPO. Pomoc na szkolenia i usługi doradcze oraz zakup licencji 
i  oprogramowania regulowana projektowanym rozporządzeniem, umożliwi efektywne 
wykorzystanie środków przeznaczonych na doposażenie przedsiębiorców w zakresie pracy 
zdalnej w ramach KPO, a tym samym wpłynie na rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie 
konkurencyjności przedsiębiorców sektora MŚP w kontekście odbudowy po pandemii COVID-
19. 

Projekt rozporządzenia ma na celu aktywizację mikro, małych i średnich przedsiębiorców w 
obszarze pracy zdalnej jako bezpiecznej formy świadczenia pracy, która przekłada się na 
wzrost produktywności przedsiębiorstw i poprawę warunków pracy. Proponowane działanie 
ma pośrednio na celu wzmocnienie efektów legislacji, związanych z wprowadzeniem pracy 
zdalnej do Kodeksu pracy, co więcej ma przyczynić się do zwiększenia dostępu do 
atrakcyjnych miejsc pracy dla osób zamieszkujących tereny zagrożone trwałą marginalizacją 
lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. 

Proponuje się, aby PARP udzielała pomocy finansowej ostatecznym odbiorcom wsparcia 
(operatorom) na realizację przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu programu 
wsparcia mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców. Rozporządzenie 
określa różnego rodzaju wsparcie takie jak doradztwo, szkolenia czy zakup 
licencji/oprogramowania na urządzenia informatyczne umożliwiające zdalną komunikację i 
pracę.  

Pomoc finansowa jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego w trybie 
konkursowym i na zasadach wskazanych w art. 14lza–14lzf ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-
udzielania-przez-polska-agencje-rozwoju-przedsiebiorczosci-pomocy-finansowej-w-ramach-
krajowego-planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci-i-zwiekszania-odpornosci/ 
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6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (numer z wykazu: 174) 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego jest wydawany na podstawie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 53 ust. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 i 2089). Zmiana rozporządzenia 
z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji 
celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
(Dz. U. poz. 2425) uchwalonego na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wynika z konieczności dostosowania rozwiązań 
przyjętych w tym rozporządzeniu do rozwiązań przyjętych na gruncie ustawy 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.). Zgodnie z tą ustawą, jednostkom samorządu 
terytorialnego jest udzielane wsparcie finansowe z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 
14 ust. 1 ustawy. 

W projekcie rozporządzenia proponuje się wyłączenie z rozliczenia wykorzystania dotacji 
celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
za rok budżetowy 2022 (w zakresie rozwiązań dotyczących sposobu ustalania średniorocznej 
liczby uczniów oraz w zakresie wydatków bieżących) uczniów będących obywatelami Ukrainy, 
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie 
art. 2 ust. 1 ustawy. Jednocześnie przewiduje się, że roczne rozliczenie dotacji celowej z 
budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, za rok 
budżetowy 2022, będzie przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego według 
wzoru określonego w załączniku do projektowanego rozporządzenia (epizodyczny wzór 
formularza dotyczący rozliczenia dotacji celowej wyłącznie za rok 2022). 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-jednostkom-samorzadu-terytorialnego-dotacji-celowej-
z-budzetu-panstwa-na-dofinansowanie-zadan-w-zakresie-wychowania-przeds/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wzoru sprawozdania 

potwierdzającego wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy (numer 
z wykazu: 70) 

 

Nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i 
podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1312, z późn. zm.) wprowadziła m.in. 
zmianę polegającą na dodaniu art. 12a i art. 12b, które zobowiązują podmioty, którym zostały 
przyznane rekompensaty (w rozumieniu art. 1 ustawy), będące podmiotami, o których mowa 
w art. 36 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 
2021 r. poz. 2166) (tj. które są zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego na 
mocy dyrektywy o efektywności energetycznej, tzw. duzi przedsiębiorcy), do spełnienia 
obowiązku wdrożenia rozwiązań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
lub poprawę efektywności energetycznej. 

Projekt rozporządzenia określa wzór sprawozdania potwierdzającego wykonanie obowiązku, 
o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, uwzględniający przewidziane ustawą możliwości 
wykonania lub uznania za wykonany tego obowiązku. 

Zastosowanie jednolitego wzoru sprawozdania ułatwi zobowiązanym podmiotom jego 
sporządzenie i przedłożenie zgodnie z wymaganiami. Należy wyjaśnić, że niewykonanie 
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obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy jest jedną z przesłanek zwrotu 
rekompensat – z tego względu sprawozdanie z wykonania tego obowiązku jest jednym 
z kluczowych dokumentów w sprawach rekompensat. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-w-sprawie-wzoru-
sprawozdania-potwierdzajacego-wykonanie-obowiazku-o-ktorym-mowa-w-art-12a-ust-1-
ustawy/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe 

albo rehabilitację uzdrowiskową (numer z wykazu: MZ 1420) 
 

Projekt dokonuje zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie 
kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2021 r. poz. 
111), którego wydanie wynika z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. 
zm.).  

Nowelizacja projektu przewiduje możliwość wystawiania przez lekarzy ubezpieczenia 
zdrowotnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową w 
postaci elektronicznej. 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wdrożenie usługi e-skierowania, która docelowo 
wyeliminuje postać papierową skierowań wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia 
zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Projektowane 
rozwiązania legislacyjne umożliwią wystawianie przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego 
skierowań w postaci elektronicznej, bez konieczności czasochłonnej czynności ręcznego 
wypełniania druku skierowania na ten rodzaj świadczeń oraz wysyłki skierowania do 
właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, która musi nastąpić, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. 
w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 
2021 r. poz. 111), w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-kierowania-
na-leczenie-uzdrowiskowe-albo-rehabilitacje-uzdrowiskowa/ 
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty 

za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w 
systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2023 (numer z 
wykazu: 974) 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty za 
nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie 
teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2023 stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego z art. 41b ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083, z późn. zm.). 

Projektowane rozporządzenie ma na celu dalsze prowadzenie i usprawnianie Ewidencji 
Infrastruktury Paliw Alternatywnych, będącej rejestrem publicznym, prowadzonym w celu 
zapewnienia użytkownikom pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym 
lub wodorem informacji ułatwiających korzystanie z infrastruktury paliw alternatywnych. 
Rejestr zawiera informacje o współrzędnych ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu 
ziemnego i stacji wodoru, na których świadczona jest usługa tankowania wodoru, aktualnych 
cenach paliw alternatywnych oraz dostępności punktów ładowania zainstalowanych w 
ogólnodostępnych stacjach ładowania. 
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Rosnąca liczba stacji ładowania oraz tankowania paliw alternatywnych w Polsce powoduje, że 
koszty prowadzenia takiego systemu także rosną. Aby był on sprawny i na bieżąco 
aktualizowany UDT musi mieć możliwość pobierania relatywnie niskich opłat, które w roku 
2023 będą wynosić miesięcznie: 10 zł od operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, stacji 
gazu ziemnego lub stacji wodoru, na której świadczona jest usługa tankowania wodoru oraz 
50 zł od dostawcy usługi ładowania. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wysokosci-
stawek-oplaty-za-nadanie-indywidualnego-kodu-identyfikacyjnego-uznanie-kodu-oraz-ich-
utrzymanie-w-systemie-teleinformatycznym-oraz-terminu-wnoszenia-t-2/ 
 
10. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania 

półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji (numer z wykazu: 944) 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania 
wytwórcy energii w małej instalacji został przygotowany na podstawie delegacji zawartej w art. 
9 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1378 i 1383). 

Rozporządzenie wprowadza nowy wzór sprawozdania wytwórcy energii w małej instalacji 
określony uprzednio rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie 
wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji (Dz. U. poz. 1512), które 
zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno być składane w półrocznych okresach 
sprawozdawczych. Ponadto wraz ze zmianą definicji małej instalacji, do aukcji przystępować 
mogą wytwórcy w małej instalacji, zatem wzór sprawozdania powinien zostać rozbudowany o 
informacje umożliwiające identyfikację takiego wytwórcy w ramach Internetowej Platformy 
Aukcyjnej. Powyższa zmiana jest spójna z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy i ma na celu 
usunięcie zagrożenia występowania pomyłek związanych z nieprawidłową identyfikacją 
instalacji objętej wpisem do rejestru a tym samym - obowiązkiem sprawozdawczym. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wzoru-
sprawozdania-polrocznego-wytworcy-energii-w-malej-instalacji/ 
 
11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej 
(numer z wykazu: MZ 1425) 

 

Projekt rozporządzenia ma na celu rozszerzenie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, dla 
których skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji 
Medycznej (SIM), o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 
systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555). Przedmiotowa zmiana 
stanowi konsekwentne rozwinięcie działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania 
procesu wystawiania i realizacji skierowań przez jego cyfryzację.  

Zgodnie z projektowaną zmianą wykaz skierowań wystawianych w postaci elektronicznej 
zostanie rozszerzony o skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację 
uzdrowiskową, o których mowa w art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotychczas 
nieobjętych  obowiązkiem wystawiania w postaci elektronicznej, z wyłączeniem przypadku, 
gdy świadczenie ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z 
zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
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https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wzoru-sprawozdania-polrocznego-wytworcy-energii-w-malej-instalacji/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wzoru-sprawozdania-polrocznego-wytworcy-energii-w-malej-instalacji/


Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-skierowan-wystawianych-w-postaci-elektronicznej-w-systemie-
informacji-medycznej-2/ 
 
12. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których 
usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w 
przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (numer 
z wykazu: 182) 

 

Projekt rozporządzenia przewiduje nowelizację rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy 
wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub 
bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie 
uznania kwalifikacji (Dz. U. poz. 468). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie 
upoważnienia zawartego w art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.  

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności dokonania aktualizacji wykazu zawodów 
regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada 
bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można 
wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, określonego w załączniku do 
rozporządzenia. Obecnie w wykazie jest wymienionych 110 zawodów regulowanych i 
działalności regulowanych. 

W oparciu o wyniki przeprowadzonego przeglądu i zgłoszonych w jego toku postulatów w 
projekcie rozporządzenia proponuje się zmianę załącznika do rozporządzenia polegającą na 
uwzględnieniu w wykazie następujących zawodów regulowanych (m.in): 

 mechanik sprzętu ratowniczego, 

 ratownik górniczy, 

 rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-prm-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wykazu-zawodow-regulowanych-i-dzialalnosci-regulowanych-
przy-wykonywaniu-ktorych-uslugodawca-posiada-bezposredni-wplyw-na-zdrowie-lub/ 
 
13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich 
rozpoznawania (numer z wykazu: MZ 1429) 

 

Projektowana zmiana wynika z konieczności przedłużenia o kolejne 12 miesięcy przepisu § 2 
ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich 
rozpoznawania (Dz. U. z 2021 r. poz. 13 i 2470). Zgodnie z tym przepisem warunkowo 
dopuszczono  możliwość stosowania dotychczasowego sposobu zgłaszania niepożądanego 
odczynu poszczepiennego (NOP), oraz korygowania zgłoszenia NOP, która polegała na tym, 
że zgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego lekarz lub felczer mógł: 

 przesyłać listem poleconym w dwóch kopertach, z których koperta wewnętrzna 
opatrzona jest wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i nadrukiem „DOKUMENTACJA 
MEDYCZNA” albo 

 przesyłać za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli pozwalają na to techniczne 
możliwości nadawcy i odbiorcy, w formie przesyłek kodowanych, albo 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-skierowan-wystawianych-w-postaci-elektronicznej-w-systemie-informacji-medycznej-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-skierowan-wystawianych-w-postaci-elektronicznej-w-systemie-informacji-medycznej-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-skierowan-wystawianych-w-postaci-elektronicznej-w-systemie-informacji-medycznej-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-prm-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wykazu-zawodow-regulowanych-i-dzialalnosci-regulowanych-przy-wykonywaniu-ktorych-uslugodawca-posiada-bezposredni-wplyw-na-zdrowie-lub/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-prm-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wykazu-zawodow-regulowanych-i-dzialalnosci-regulowanych-przy-wykonywaniu-ktorych-uslugodawca-posiada-bezposredni-wplyw-na-zdrowie-lub/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-prm-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wykazu-zawodow-regulowanych-i-dzialalnosci-regulowanych-przy-wykonywaniu-ktorych-uslugodawca-posiada-bezposredni-wplyw-na-zdrowie-lub/


 przekazać w zamkniętej kopercie bezpośrednio osobie upoważnionej do ich odbioru 
za pokwitowaniem. 

Przesunięcie terminu zgłaszania NOP oraz korygowania zgłoszenia NOP do dnia 31 grudnia 
2023 r. pozwali na przekazywanie elektronicznie zgłoszonych informacji również z systemów 
gabinetowych dla wszystkich wykonanych szczepień oraz zgłoszonych NOP. Na tej podstawie 
System e-zdrowie (P1) zapewni możliwość przyjmowania informacji o NOP do systemów 
gabinetowych. 

Zmiana systemowa zapewni od dnia 1 stycznia 2024 r. możliwość zgłoszenia NOP dwoma 
kanałami: 

 we własnym systemie, który jest zintegrowany z P1; 

 w aplikacji gabinet.gov, w przypadku kiedy odbiorca nie ma swojego systemu. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-zmiany-
rozporzadzenia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-niepozadanych-odczynow-
poszczepiennych-oraz-kryteriow-ich-rozpoznawania/ 
 
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 Finansów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie korzystania z e-

Urzędu Skarbowego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 30 listopada 2022 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2022, poz. 2465). 

 Rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 35b ust. 6 pkt 3–5 ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej . Akt prawny określa: warunki 

korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym sposób uwierzytelniania w e-Urzędzie 

Skarbowym użytkowników konta w e-Urzędzie Skarbowym; zakres korzystania z e-

Urzędu Skarbowego, w tym rodzaje kont, o których mowa w art. 35b ust. 2 pkt 3 ustawy 

z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, i uprawnienia 

użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym; rodzaje spraw, które są załatwiane 

w e-Urzędzie Skarbowym. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 roku. 

 

2/ Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana 30 listopada 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 2461). 

 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw dotyczy ustalenia 

zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 roku.   

W ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w 2023 r., 

analogicznie jak w roku 2022 r. modyfikuje się obowiązujące zasady waloryzacji, 

poprzez: 

1) podwyższenie najniższych świadczeń odpowiednio do: 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-zmiany-rozporzadzenia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-niepozadanych-odczynow-poszczepiennych-oraz-kryteriow-ich-rozpoznawania/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-zmiany-rozporzadzenia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-niepozadanych-odczynow-poszczepiennych-oraz-kryteriow-ich-rozpoznawania/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-zmiany-rozporzadzenia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-niepozadanych-odczynow-poszczepiennych-oraz-kryteriow-ich-rozpoznawania/
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2465
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2465
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2461
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2461


- 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do 

pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, 

- 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy; 

2) zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji (ustalanego na podstawie 

art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) przy 

zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł. 

Ustawa w art. 6 przewiduje, że w 2023 r. waloryzacja nastąpi od dnia 1 marca 2023 r. 

i polegać będzie na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej 

w dniu 28 lutego 2023 r., wskaźnikiem waloryzacji ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem 

gwarantowanej ustawą kwoty podwyżki. 

W przypadku świadczenia niższego od kwoty najniższego świadczenia, do którego nie 

ma zastosowania gwarancja wysokości najniższego świadczenia, o której mowa 

w art. 85 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości 

przysługującej w dniu 28 lutego 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji ustalonym zgodnie 

z art. 89 tej ustawy. 

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III 

grupy kwota gwarantowana podwyżki wyniesie nie mniej niż 187,50 zł. W przypadku 

emerytury częściowej kwota gwarantowana podwyżki wyniesie nie mniej niż 125 zł.  

Zgodnie z art. 7 ustawy waloryzacji, na zasadach określonych w art. 6 ustawy będą 

podlegały: 

1) świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 

pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

2) świadczenia, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. 

o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin; 

3) świadczenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, oraz miesięczne kwoty, 

o których mowa w art. 15c ust. 3, art. 22a ust. 3 i art. 24a ust. 2 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; 

4) emerytury i renty, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

5) świadczenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, art. 50 

i art. 52 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; 

6) świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, o których mowa w ustawie 

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych; 

7) okresowe emerytury kapitałowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych; 

8) emerytury, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 

o emeryturach pomostowych; 

9) świadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. 

o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych; 



10) okresowa emerytura rolnicza, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 maja 

2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz niektórych innych ustaw; 

11) rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy 

z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. 

Ponadto zgodnie z ustawą waloryzacji od dnia 1 marca 2023 r., polegającej na 

pomnożeniu ich kwoty przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie 

z art. 89 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, podlegać 

będą: 

1) dodatek pieniężny, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 maja 1974 r. 

o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; 

2) dodatek, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela; 

3) dodatek, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 

i okresu powojennego; 

4) świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. 

o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej 

służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, 

zakładach rud uranu i batalionach budowlanych; 

5) świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. 

o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy 

przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich; 

6) dodatki, o których mowa w art. 75 ust. 2 i art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

7) świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. 

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 

z powodów politycznych; 

8) świadczenie ratownicze, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 

2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. 

Ustawa podwyższa ponadto podstawę wymiaru renty inwalidzkiej, o której mowa w  

art. 11 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 

i wojskowych oraz ich rodzin z kwoty 2851,27zł do kwoty 3485,25 zł. 

Ustawa w art. 3 zawiera również regulację obejmującą podwyższenie świadczeń 

przedemerytalnych.  

W art. 4 w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej 

oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych wprowadzono zmianę 

podwyższającą próg dochodowy (z 2450 zł do kwoty 3046,29 zł) od którego 

przysługuje świadczenie wyrównawcze dla osób, które pobierają emeryturę lub rentę 

inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości niższej niż określona 

w ustawie.  

Ustawa w zmianach do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym 

dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, podnosi o próg dochodowy 

uprawniający do tego świadczenia (z kwoty 1750 zł do kwoty 2157,80zł). 

W przypadku emerytur rolniczych art. 8 ustawy przewiduje, że w 2023 r. emerytura 

podstawowa, stanowiąca podstawę obliczania emerytur i rent z ubezpieczenia 

społecznego rolników, będzie podlegała podwyższeniu przy zastosowaniu 



ustawowego wskaźnika waloryzacji. W przypadku emerytur rolniczych w 2023 r. kwota 

podwyżki świadczenia nie będzie niższa niż 250 zł.  

Zgodnie z art. 10 ustawy Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosi, w formie 

komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co 

najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, należne od tego 

terminu określone w ustawie miesięczne kwoty, kwoty dodatków i świadczeń,  kwoty 

maksymalnych zmniejszeń oraz kwoty emerytur i rent wolne od egzekucji i potrąceń. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r., z wyjątkiem art. 10, który wchodzi 

w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wcześniejsze wejście w życie 

art. 10 wynika z konieczności ogłoszenia co najmniej na 7 dni roboczych przed 

najbliższym terminem waloryzacji komunikatu Prezesa ZUS.  

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r., z wyjątkiem art. 10, który wchodzi w 

życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

3/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań 

statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 29 listopada 2022 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2022, poz. 2453). 

 Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

celem regulacji jest określenie dla każdego badania:  

 tematu badania, 

 organu lub podmiotu prowadzącego badanie, 

 cykliczności, 

 celu, 

 szczegółowego zakresu podmiotowego i przedmiotowego, 

 źródła danych, 

 podmiotów przekazujących dane, 

 oraz informacji dotyczących przekazywanych danych. 

Art. 18 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że program badań statystycznych statystyki publicznej 

ustala Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia. 

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

 

4/ Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2022 r. w 

sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa 

Krajowego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–

2027” 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 28 listopada 2022 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2022, poz. 2441). 

 Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy 

publicznej i pomocy de minimis w ramach programu „Fundusze Europejskie dla 

Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027”, a także podmioty udzielające tej pomocy. 

Pomoc finansowa może zostać udzielona przedsiębiorcom, w tym na realizację 

inwestycji ekologicznej mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, małej spółce o 

średniej kapitalizacji i spółce o średniej kapitalizacji. Akt prawny wyróżnia następujące 

rodzaje pomocy finansowej: regionalną pomoc inwestycyjną; pomoc na usługi 

doradcze dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy; pomoc dla mikro-, małego 

lub średniego przedsiębiorcy na wspieranie innowacyjności; pomoc inwestycyjną na 
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środki wspierające efektywność energetyczną;  pomoc inwestycyjną na propagowanie 

energii ze źródeł odnawialnych;  pomoc inwestycyjną na efektywny energetycznie 

system ciepłowniczy i chłodniczy;  pomoc na finansowanie ryzyka;  pomoc dla 

przedsiębiorców rozpoczynających działalność;  pomoc de minimis. 

Pomoc finansowa może zostać udzielona w ramach jednego albo kilku przeznaczeń 

pomocy objętych rozporządzeniem, w szczególności w formie premii ekologicznej i 

premii technologicznej przeznaczonych na częściową spłatę kredytu ekologicznego lub 

kredytu technologicznego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 

z tytułu zaopatrzenia w ciepło 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 25 listopada 2022 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2022, poz. 2437). 

 W ocenie skutków regulacji aktu prawnego wskazano, że utrzymywanie preferencji w 

taryfach dla ciepła wyłącznie dla jednostek kogeneracji oddanych do użytku po dniu 3 

listopada 2010 r., o czym stanowi § 13 ust. 8 zmienianego rozporządzenia, dla których 

nie stosuje się ograniczeń we wzroście planowanych przychodów, zgodnie z § 13 ust. 

6 zmienianego rozporządzenia, jest w obecnej sytuacji nieuzasadnione, ponieważ 

grupa przedsiębiorstw energetycznych eksploatujących jednostki oddane do 

użytkowania przed wskazaną datą może ponosić straty z powodu braku możliwości 

pokrycia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wytwarzania ciepła w 

kogeneracji, przychodami uzyskiwanymi z prowadzenia tej działalności. Wskazuje się 

ponadto, że celem wyrównania możliwości uzyskania przychodu pokrywającego koszty 

prowadzenia działalności gospodarczej dla jednostek kogeneracji jest konieczna taka 

zmiana § 13 ust. 6 zmienianego rozporządzenia, która odzwierciedli możliwość 

zwiększenia wzrostu planowanego przychodu, zgodnie z publikowanym przez Prezesa 

URE wskaźnikiem referencyjnym, którego wartość ustalana jest na podstawie 

„wielkości k”, tj. zmiany kosztów obciążających jednostkę produkowanego ciepła w 

jednostkach kogeneracji wynikającą z istotnej zmiany warunków wykonywania 

działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne w takim zakresie, w 

jakim koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej będą obciążać 

produkcję ciepła w okresie obowiązywania wskaźnika referencyjnego, a nie obciążały 

jej w okresie poprzedzającym okres ustalania tego wskaźnika. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z 

wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. g, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 roku. 

 

6/ Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy 

– Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych 

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

2022, poz. 2436). 

 Uchwalona ustawa wdraża częściowo dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2017/1132 w 

odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek. 

Uchwalona ustawa wprowadza w związku z tym zmiany w ustawie z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683.). 
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Wprowadzane zmiany polegają na: 

1) zobligowaniu Ministra Sprawiedliwości do zamieszczenia w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej, co najmniej w języku polskim oraz w innym 

języku zrozumiałym dla jak największej liczby użytkowników, wzorców umów spółki 

jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostej spółki 

akcyjnej, a także informacji m.in. o zasadach zawiązywania i rejestracji tych spółek, 

rejestracji oddziałów, wykorzystywaniu wzorców umów udostępnionych w systemie 

teleinformatycznym, dokumentach wymaganych w postępowaniu rejestrowym, zasadach 

reprezentacji i nadzoru oraz zasadach uczestnictwa w organie uprawnionym do 

reprezentacji i organie nadzoru; 

2) zobligowaniu Ministra Sprawiedliwości do przekazywania Komisji Europejskiej informacji 

o przepisach prawa krajowego regulujących powoływanie się przez osoby trzecie na dane 

zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym, w celu ich udostępnienia w systemie integracji 

rejestrów; 

3) uzupełnieniu zakresu danych udostępnianych bezpłatnie za pośrednictwem systemu 

integracji rejestrów o niepowtarzalny identyfikator europejski, a w przypadku spółek, które 

utworzyły oddziały w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie - 

stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, także o niepowtarzalny 

identyfikator europejski oddziału, numer oddziału w rejestrze oraz oznaczenie państwa 

członkowskiego, w którym zarejestrowano oddział; 

4) wskazaniu, że za pośrednictwem systemu integracji rejestrów będą przekazywane 

bezpłatnie do właściwych rejestrów również m.in. informacje o: 

a) zarejestrowaniu i wykreśleniu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego działającego 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) zmianach informacji dotyczących spółek (firmy, siedziby, numeru w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, formy prawnej, oznaczenia organu uprawnionego do 

reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem 

sposobu reprezentacji, oznaczenia organu nadzoru oraz osób wchodzących w jego 

skład), 

c) złożeniu dokumentów finansowych wraz z oznaczeniem roku obrotowego; 

5)     uzupełnieniu rodzajów informacji dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego, które sąd 

rejestrowy otrzymuje z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji 

rejestrów m. in. o informacje dotyczące zmiany danych podmiotu czy o informacje o 

złożeniu dokumentów finansowych takiego przedsiębiorcy; 

6)    doprecyzowaniu określenia zakresu zamieszczanych w Krajowym Rejestrze Sądowym 

danych identyfikujących osoby fizyczne oraz inne podmioty; 

7)    przyjęciu zasady, że wpis zmiany danych dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego 

(nazwy, siedziby, numeru w rejestrze, formy prawnej, oznaczenia organu uprawnionego 

do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem 

sposobu reprezentacji, a także powołania i oznaczenia organów nadzoru oraz 

zakończenia sprawowania przez nie funkcji, a także osób wchodzących w ich skład) 

będzie następował z urzędu; tę samą zasadę przyjęto w odniesieniu do wpisu w 

Krajowym Rejestrze Sądowym informacji o zarejestrowaniu, zamknięciu i wykreśleniu 

oddziału spółki, utworzonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Uchwalona ustawa dokonuje również zmiany w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - 

Kodeks postępowania cywilnego poprzez dodanie art. 6944a wskazującego, że 



elektroniczne poświadczanie odpisu dokumentu złożonego przez występującego w 

sprawie rejestrowej pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub radcą 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jak również elektroniczne 

uwierzytelnianie przez takiego pełnomocnika odpisu udzielonego mu pełnomocnictwa, 

następuje z chwilą wprowadzenia odpisu dokumentu lub odpisu pełnomocnictwa do 

systemu teleinformatycznego. 

Ponadto uchwalona ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - 

Kodeks spółek handlowych poprzez wprowadzenie regulacji dotyczącej umożliwienia 

dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat na pokrycie udziałów w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością w organizacji z wykorzystaniem połączenia w sieci Internet. 

Ustawa przyjmuje, iż do postępowań wszczętych na podstawie ustawy z dnia  

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

- Kodeks postępowania cywilnego oraz niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

uchwalonej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2022 r. 

 

7/ Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu 

terytorialnego 

 Ustawa została opublikowana 24 listopada 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 2418). 

Deklarowanym celem ustawy z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji 

organów jednostek samorządu terytorialnego jest zmiana terminu wyborów 

samorządowych (tj. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad 

dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) przez 

wydłużenie kadencji samorządowej do 30 kwietnia 2024 r. Potrzeba tej zmiany wynika 

z faktu, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 2018 poz. 

130), która wydłużyła kadencję organów jednostek samorządu terytorialnego z 

czterech do pięciu lat, doszło do skumulowania dat wyborów parlamentarnych i 

samorządowych w 2023 r. 

Ustawa ma charakter epizodyczny, co oznacza, że jej przepisy wprowadzają czasowe 

odstępstwo od uregulowanej już materii. Cel ustawy ma być zatem osiągnięty przez 

przedłużenie trwającej obecnie kadencji organów samorządu terytorialnego do dnia 30 

kwietnia 2024 r. Określenie ustawą konkretnej daty końca kadencji spowoduje, że będą 

miały zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277). 

Ustawa zmienia także dzień ustalenia liczby mieszkańców jednostki samorządu 

terytorialnego będącej podstawą określenia liczby radnych wybieranych do danej rady 

(zamiast ostatniego dnia roku, ostatni dzień kwartału poprzedzającego termin 

ogłoszenia zarządzenia wojewody ustalającego liczbę radnych), a także wprowadza 

początkowy termin, w którym tak ustalona liczba radnych może zostać przez wojewodę 

ogłoszona. 

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