
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 8 do 14 grudnia 2022 roku 

Raport na dzień 14 grudnia 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 34. 
projekty rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 9. 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 Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związku Pracodawców Polska 
Miedź – uwagi do projektu ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów 
(druk senacki: 868; UD230 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), 
które zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Senatu RP. 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich (numer z wykazu: UD469) 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 477) w art. 3 ust. 1 pkt 1 wskazuje katalog upraw, których ubezpieczenie 
uprawnia producentów rolnych do uzyskania dopłat do składek ubezpieczenia. Obecnie 
stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia 
umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych dla produkcji roślinnej 
(tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i 
krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) 
od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, 
suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych. 

Wprowadzenie proponowanych zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich umożliwi ubezpieczanie szerszego katalogu upraw rolnych przez producentów 
rolnych. W projekcie ustawy proponuje się rozszerzenie katalogu upraw, do których 
stosowane  będą z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych o słonecznik, 
facelię, len i konopie włókniste oraz doprecyzowanie uprawy gryki jako zboża mieszczącego 
się w katalogu upraw. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-
ubezpieczeniach-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich/ 
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2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (numer z wykazu: UD471) 

 

Projektowane przepisy mają na celu umożliwienie zastosowania w procesach uwierzytelniania 
za pomocą profilu zaufanego wygodniejszego dla użytkowników sposobu wykorzystania 
posiadanego numeru telefonu komórkowego jako jednego z czynników uwierzytelniania. Profil 
zaufany jako środek identyfikacji elektronicznej przygotowywany do notyfikacji na średnim 
poziomie bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit a rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego 
dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. L 257 z 28.8.2014, s. 3–114), wymaga zastosowania co 
najmniej dwóch czynników uwierzytelniania należących do różnych kategorii wskazanych w 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia. 

Rekomendowane rozwiązanie to nałożenie w drodze ustawy obowiązku na dostawców usług 
telekomunikacyjnych świadczenia usług Mobile Connect oraz SMS w zakresie pozwalającym 
abonentowi na korzystanie z profilu zaufanego oraz na otrzymywanie komunikatów 
informacyjnych od określonych podmiotów publicznych. Przedsiębiorcom przysługiwać będzie 
rekompensata równoważąca w postaci obniżenia opłat za prawo do wykorzystywania zasobów 
numeracji w zakresie wysokości opłat za numer abonencki oraz za wyróżnik ruchomej sieci 
telekomunikacyjnej (PLMN), o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 184 
ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. 

Komunikaty informacyjne będą mogły być wysyłane wyłącznie w celu: 

 realizacji zadań wykonywanych przez administrację rządową lub samorządową w 
zakresie zadań własnych albo zleconych na rzecz: 

1. obronności oraz bezpieczeństwa państwa, 

2. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej, 

3. ochrony zdrowia i życia oraz zabezpieczenia społecznego, 

4. organizacji ruchu drogowego, 

5. zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

6. utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

7. zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz, 

8. telekomunikacji, 

9. transportu zbiorowego, 

10. edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego; 

 kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami i zadaniami publicznymi 
realizowanymi na rzecz tych osób, jeżeli dane kontaktowe tych osób znajdują się w 
Rejestrze Danych Kontaktowych. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-informatyzacji-
dzialalnosci-podmiotow-realizujacych-zadania-publiczne-oraz-ustawy-prawo-
telekomunikacyjne/ 
 
3. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży 

tożsamości (numer z wykazu: UD472) 
 

Projektowana regulacja ma na celu wzmożenie ochrony przed nadużyciami wynikającymi z 
kradzieży danych jednoznacznie identyfikujących osobę fizyczną. 
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Projektowana regulacja ustawowa ma na celu wprowadzenie rozwiązań zapobiegających 
zaciągnięciu na skradzione dane identyfikujące osobę zobowiązań w postaci kredytów i 
pożyczek, otwierania rachunków bankowych, zarejestrowania na jej dane działalności 
gospodarczej oraz sprzedaży nieruchomości, której jest jedynym właścicielem. W przypadku 
zaciągnięcia takich zobowiązań lub podjęcia czynności pomimo istniejącego zastrzeżenia 
numeru PESEL nastąpi zdjęcie odpowiedzialności za zobowiązania z osób, na rzecz których 
zostały zaciągnięte. Przyjęte rozwiązanie ma charakter prewencyjny oraz następczy. Będzie 
zapobiegać negatywnym skutkom kradzieży tożsamości (jeśli zaistnieją w przyszłości) lub 
zmniejszy ich uciążliwość (jeśli takie zdarzenie już nastąpiło). Zastrzeżenie będzie 
weryfikowane także przy okazji innych zdarzeń - również przez osoby fizyczne przy użyciu 
dedykowanej e-usługi, natomiast niedopuszczalność roszczeń znajdzie zastosowanie tylko w 
przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych. Informacja o zastrzeżeniu numerów 
PESEL będzie gromadzona w oddzielnym rejestrze, prowadzonym poza Systemem Rejestrów 
Państwowych (zgodnie z projektowanym art. 23a i 23b ustawy z dnia 24 września 2010 r. o 
ewidencji ludności), dzięki czemu dostęp do niego nie będzie wymagał korzystania z 
dedykowanej sieci dostępowej (sieci wydzielonej). Niewątpliwie takie założenie przyczyni się 
do uproszczenia integracji systemów interesariuszy zewnętrznych oraz usprawni proces 
podłączenia zainteresowanych podmiotów do nowo utworzonego systemu. 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest umożliwienie osobie, której dane dotyczą 
nieodpłatnego zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL za pomocą usługi 
elektronicznej dostępnej na Gov.pl lub osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy albo za 
pomocą aplikacji mobilnej mObywatel. (tj. przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 19e 
ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne). 

W ramach realizowanego projektu zostanie utworzony rejestr zastrzeżeń numerów PESEL, w 
którym będzie odnotowanie zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia konkretnego numeru PESEL 
jak również czas dokonania tych czynności. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu będzie można 
uniknąć potencjalnej próby wyłudzenia przez osobę korzystającą z wykradzionej tożsamości. 
Implementacja dodatkowych funkcji może minimalizować liczbę sytuacji, gdy 
czyjaś  tożsamość wykorzystywana jest w sposób nieuprawniony. Projekt przewiduje również 
stworzenie nieodpłatnych usług (dostępnych również z poziomu aplikacji mobilnej mObywatel) 
pozwalających osobie zainteresowanej na wgląd do jej danych przetwarzanych w rejestrze 
zastrzeżeń oraz wgląd do informacji kto i kiedy weryfikował istnienie zastrzeżenia jej numeru 
PESEL. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-
zwiazku-z-zapobieganiem-kradziezy-tozsamosci/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (numer z wykazu: 74) 

 

Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., stanowiącego wykonanie upoważnienia 
ustawowego z art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 poz. 1710, 1812, 1933 i 2185) jest odpowiedź na postulaty legislacyjne 
zgłaszane do zmienianego rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych 
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. W 
związku z tym dokonano modyfikacji polegającego na dodaniu możliwości złożenia przez 
wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, który ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, informacji lub dokumentu 
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potwierdzającego niekaralność urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo akcyjnej lub prokurenta – wystawionego w kraju miejsca 
zamieszkania osoby, której dotyczy informacja albo dokument. 

Proponuje się zmianę § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych polegającą na dodaniu możliwości złożenia przez wykonawcę ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia publicznego, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
granicami Rzeczypospolitej, dokumentu potwierdzającego niekaralność urzędującego członka 
jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
wystawionego w kraju miejsca zamieszkania osoby, której taki dokument dotyczy. 
Proponowane rozwiązanie będzie miało zastosowanie przy kwalifikacji podmiotowej 
wykonawców do udziału w postępowaniu; umożliwi zarówno zamawiającym jak i wykonawcom 
w określonych w tym przepisie sytuacjach korzystanie z adekwatnych źródeł informacji. 

Projekt rozporządzenia przewiduje również zmianę § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych, która ma na celu uwzględnienie odmienności 
proceduralnych związanych z udzielaniem zamówień w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa. W myśl proponowanego brzmienia § 11 ust. 1 pkt 6 do zamówień w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stosuje się § 2 ust. 1 pkt 7, jednakże z 
zastrzeżeniem, że zamiast oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy w zakresie okoliczności, o których mowa w § 2 
ust. 1 pkt 7 rozporządzenia. Stosownie do § 2 projektowanego rozporządzenia, do postępowań 
wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
stosuje się przepisy dotychczasowe. 

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-mrit-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-podmiotowych-srodkow-dowodowych-oraz-innych-dokumentow-
lub-oswiadczen-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie niedostępności Systemu (numer z 

wykazu: 655) 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie niedostępności Systemu stanowi 
wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46v ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180, 2236 i ....). 

Rozporządzenie określa przypadki, w jakich uznaje się, że System jest niedostępny, sposób 
postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających, organów podatkowych w 
przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, w tym rodzaje 
dostarczanych dokumentów lub zakres dostarczanych informacji oraz organ podatkowy lub 
organy podatkowe właściwe do wykonywania określonych zadań w przypadku niedostępności 
Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności i rodzaje tych zadań. 

Przedmiotowa zmiana realizuje oczekiwania podmiotów i uwzględnia przypadki 
niedostępności Systemu, które obecnie ujęte są w dokumencie „procedura awaryjna w 
przypadku niedostępności systemu EMCS PL2”. Uszczegółowienie przypadków 
niedostępności systemu w rozporządzeniu uporządkuje temat oraz skutkowało będzie 
przejrzystością aktu wykonawczego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji społecznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-
niedostepnosci-systemu/ 
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3. Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie udzielenia pomocy na 

inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (numer z wykazu: 
18.22) 

 

Celem projektowanego rozporządzenia stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 14lc 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) jest ustanowienie 
podstawy prawnej dla udzielania pomocy finansowej, w tym pomocy publicznej jako elementu 
systemu wdrażania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu cyfryzacji 
i robotyzacji dużych przedsiębiorstw w celu wzrostu ich produktywności, poprawy warunków 
pracy i bezpieczeństwa oraz umożliwienia transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. 

Projektowane rozporządzenie zapewni zgodność pomocy publicznej udzielanej przez MAP w 
ramach działania A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację z prawem unijnym 
regulującym rynek wewnętrzny w Unii Europejskiej w obszarze pomocy państwa, a tym samym 
umożliwi efektywne wykorzystywanie środków europejskich. 

Rozporządzenie określa, że pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, 
na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji 
Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym. 
Warunek ten stanowi realizację normy określonej w art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 
651/2014. W § 5  projektu wskazano podmioty udzielające pomocy tj. instytucje 
odpowiedzialne za realizację inwestycji, w § 6 projektu wyszczególniono podmioty, którym 
może zostać udzielona pomoc publiczna, forma pomocy oraz warunki jej udzielenia. 

W § 7 projektu rozporządzenia określono szczegółowo listę kosztów kwalifikowalnych 
podlegających refundacji, o których mowa w art. 14 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014. Są to 
m.in. rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także koszty płacy. 

Warunkiem udzielenia pomocy jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do wniesienia wkładu 
finansowego zgodnie z art. 14 ust. 14 rozporządzenia nr 651/2014 oraz zobowiązanie się 
przedsiębiorcy do utrzymania inwestycji zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014. 

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-map-w-sprawie-udzielenia-
pomocy-na-inwestycje-wspierajace-robotyzacje-i-cyfryzacje-w-przedsiebiorstwach/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (numer z wykazu: MZ 1441) 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty 
urodzenia i karty martwego urodzenia jest wydawany na podstawie upoważnienia zawartego 
art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie 
z którym minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty urodzenia oraz wzór karty 
martwego urodzenia, w tym sporządzanych w postaci elektronicznej, uwzględniając 
przejrzystość i kompletność wymaganych danych. 

Wydanie rozporządzenia zmieniającego wynika z nowelizacji art. 144 ustawy z dnia 28 
listopada 2014 r – Prawo o aktach stanu cywilnego obejmującej przedłużenie wskazanych w 
nim terminów obowiązywania poszczególnych regulacji z dnia 1 stycznia 2023 r. na dzień 1 
stycznia 2024 r. W konsekwencji jest konieczna przedłożona zmiana rozporządzenia, gdyż 
stosownie do terminów określonych w ustawie przed ww. nowelizacją, jak  i zawartym w 
zmienianym rozporządzeniu postanowieniu, obowiązuje ono do dnia 31 grudnia 2022 r. 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-map-w-sprawie-udzielenia-pomocy-na-inwestycje-wspierajace-robotyzacje-i-cyfryzacje-w-przedsiebiorstwach/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-map-w-sprawie-udzielenia-pomocy-na-inwestycje-wspierajace-robotyzacje-i-cyfryzacje-w-przedsiebiorstwach/


Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wzorow-karty-urodzenia-i-karty-martwego-urodzenia/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z 
profesjonalną rejestracją pojazdów (numer z wykazu: 262) 

 

Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 12 marca 2019 
r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych 
z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 546 oraz z 2022 r. poz. 918), stanowiącego 
wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 80zc ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768 i 1783) jest 
uporządkowanie obecnego stanu prawnego. 

Opracowanie projektu rozporządzenia związane jest z wejściem w życie w dniu 4 września 
2022 r. nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie 
rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych 
dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 1847) i ma na celu aktualizację 
odniesień do przepisów o rejestracji pojazdów w nowelizowanym rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, 
stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. 
poz. 546 oraz z 2022 r. poz. 918). 

Projektowane rozporządzenie nie zmienia dotychczasowego stanu prawnego w zakresie 
profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z 
profesjonalną rejestracją pojazdów. Rozporządzenie zmieniające aktualizuje przepisy 
odsyłające zmienianego rozporządzenia o obecnie obowiązujące akty prawne. 

W przedmiotowym projekcie rozporządzenia zaproponowano: 

- zmianę brzmienie przepisu § 1 ust. 2 pkt 1 nowelizowanego rozporządzenia określającego 
skrót "rozporządzenia o rejestracji pojazdów" poprzez odniesienie do nowego rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, 
wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją 
pojazdów (Dz. U. poz. 1847), 

-  aktualizację odniesienia do przepisów o rejestracji pojazdów zawarte w § 16 - 20 i § 26 
nowelizowanego rozporządzenia (przepisy § 1 pkt 2-7 projektu). 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-profesjonalnej-rejestracji-pojazdow-stosowanych-oznaczen-oraz-
oplat-zwiazanych-z-profesjonalna-rejestracja-pojazdow-2/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi 
powinny być opatrzone (numer z wykazu: 627) 

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu 
przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być 
opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.) wydane zostało na podstawie art. 3b § 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa1 i określa sposób przesyłania 
deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rodzaje podpisu 
elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań. 

Celem zmiany ww. rozporządzenia jest: 
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1) Poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być przesyłane przez Centralną Ewidencję 
i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawartego w § 2 ust. 2 zmienianego 
rozporządzenia, o Zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z). Umożliwi to dołączanie dokumentu 
VAT-Z w formie elektronicznej do wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Ma to na 
celu ułatwienie i uproszczenie składania dokumentu VAT-Z; 

2) Zawężenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami 
podpisu elektronicznego; 

3) Poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami 
podpisu elektronicznego; 

4) Aktualizacja tytułów formularzy; 

5) Aktualizacja zestawu unikalnych danych, na których jest oparty podpis elektroniczny 
zapewniający autentyczność deklaracji i podań. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-przesylania-deklaracji-i-podan-oraz-rodzajow-podpisu-
elektronicznego-ktorymi-powinny-byc-opatrzone-2/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (numer z wykazu: 
MZ 1401) 

 

Projekt rozporządzenia dokonuje zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 
października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych 
wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne (Dz. U. z 2021 r. poz. 504 oraz z 2022 r. poz. 1043), które zostało wydane na 
podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1749, z późn. zm.). 

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem § 13 rozporządzenia biorcy krwi lub jej składników są 
obowiązkowo hospitalizowani i obserwowani przez 24 godziny po przetoczeniu. W projekcie 
proponuje się skrócenie czasu obserwacji do 12 godzin oraz hospitalizacji biorców krwi i jej 
składników, co zmniejszy obłożenie podmiotów leczniczych wykonujących procedurę 
przetaczania. 

Zmiana rozporządzenia jest również odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy. 
Obecnie bowiem nie są już szkoleni technicy analityki, a rynek pracy zasilają diagności 
laboratoryjni, absolwenci studiów wyższych magisterskich. Obserwowane jest zanikanie grupy 
zawodowej techników analityki medycznej. Rozwiązaniem powyższego problemu jest 
rozszerzenie katalogu osób samodzielnie wykonujących te badania, po przeszkoleniu w 
jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi i zdobyciu uprawnień do wykonywania 
badań immunohematologicznych. Autoryzacja wyników badań nadal byłaby wykonywana w 
dalszym ciągu przez diagnostów laboratoryjnych lub lekarzy posiadających stosowne 
zaświadczenie. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-leczenia-krwia-i-jej-skladnikami-w-podmiotach-leczniczych-
wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-rodzaju-stacjonarne-i-calodobowe-swiad-2/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków (numer z wykazu: 66) 
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Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.). 
W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się: 

1. Uchylenie przepisu czasowo ograniczającego możliwość wykazywania w ewidencji 
gruntów i budynków granicy działek ewidencyjnych stanowiących cieki naturalne, 
jeziora oraz inne naturalne zbiorniki wodne, które nie są objęte decyzją na ustalenie 
linii brzegu oraz brak jest w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym 
materiałów pozwalających na odtworzenie przebiegu granicy, na podstawie wyników 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, przy wykonywaniu których identyfikacji 
przebiegu tych granic dokonano zgodnie z przepisami art. 220 ust. 1–4 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Projektowana zmiana ma na celu wyeliminowanie 
stanu niepewności co do przebiegu granic jaki mógłby powstać do czasu ustalenia 
takich granic na ww. zasadach. 

2. Precyzyjne określenie zawartości wypisów, wyrysów i wykazów z ewidencji gruntów i 
budynków przy uwzględnieniu funkcjonalności tych dokumentów w ramach 
postępowań administracyjnych, sądowych i czynności cywilno-prawnych. 

3. Zmiany zasad grupowania budynków w jednostki rejestrowe. Proste zasady 
gromadzenia i grupowania danych w ewidencji gruntów i budynków przełożą się w 
konsekwencji na uproszczenie wydawania wypisów z tej ewidencji. 

4. Wprowadzenie adresu do korespondencji (jeżeli jest znany) jako dodatkowego adresu 
właściciela (obok obecnie ujawnianego adresu zameldowania na pobyt stały). 

5. Modyfikację istniejącego zakresu usługi sieciowej dotyczącej udostępniania danych 
ewidencji gruntów i budynków (usuniecie nr księgi wieczystej) i wprowadzenia osobnej 
usługi sieciowej dedykowanej udostępnianiu danych wyłącznie na potrzeby 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. 

6. Inne zmiany redakcyjne, doprecyzowujące i dostosowujące. 
 
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-ewidencji-gruntow-i-budynkow/ 
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami 
obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu (numer z wykazu: 5) 

 

Projektowane rozporządzenie zmieni Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 
kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i 
remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu (Dz. U. poz. 463). Wydanie 
rozporządzenia, wynika z konieczności zmiany przepisów rozporządzenia w celu 
wprowadzenia zapisów optymalnych z perspektywy realizacji programów ogłaszanych przez 
Ministra Sportu i Turystyki, w tym właściwej organizacji procesów naboru i oceny wniosków 
oraz wypłaty i rozliczania dotacji. 

Projekt rozporządzenia przewiduje, że jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać 
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych między innymi z 
budową i remontami obiektów sportowych, w tym budową kompleksów sportowych w ramach 
programu „Moje Boisko - Orlik 2012”. Proponuje się ww. przepisowi nadać uniwersalną formę 
tak, aby umożliwić Ministrowi udzielanie z budżetu państwa dotacji jednostkom samorządu 
terytorialnego w formule ogłaszanych przez Ministra programów, stanowiących swojego 
rodzaju regulamin i wytyczne dla beneficjentów środków z budżetu państwa. W porównaniu 
do poprzedniego rozporządzenia proponuje się również rezygnację z zapisu § 3 ust. 2 
rozporządzenia, zgodnie z którym wniosek, przed złożeniem Ministrowi, powinien zostać 
zaopiniowany przez właściwego terytorialnie marszałka województwa. Przepis ten niezbędny 
był w sytuacji, w której zadania dotyczące Orlików realizowane były przy jednoczesnym 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow/
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wsparciu ze strony samorządów województw. Obecnie przepis ten nakłada na 
wnioskodawców dodatkowe nieuzasadnione zobowiązanie. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-msit-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-dofinansowania-z-budzetu-panstwa-zadan-zwiazanych-z-
budowa-i-remontami-obiektow-sportowych-oraz-rozwijaniem-sportu/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano dziewięćdziesiąt osiem 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 Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w 

sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 14 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 2607). 

 Akt prawny został wydany na podstawie 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). Rozporządzenie określa szczegółowe 

przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych 

programów na lata 2021–2027, następujących rodzajów pomocy: pomocy 

inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną, pomocy inwestycyjnej 

na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach, pomocy na badania 

środowiska, do których 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. 

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

 

2/ Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych 

innych ustaw  

 

 Ustawa została opublikowana 12 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022, 

poz. 2581). 

 Ustawa ma na celu dokonanie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 

93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 

2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych 

przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Ustawa ma ponadto na celu 

wzmocnienie instrumentów ochrony konsumentów także w zakresie w tej dyrektywie 

nieuregulowanym. Ustawa dokonuje zmian w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. 

o prawach konsumenta (dalej „upk”) oraz w niektórych innych ustawach.  

W przepisach upk rozszerza się definicję umowy zawieranej poza lokalem 

przedsiębiorstwa – przez objęcie tym pojęciem także umów zawieranych podczas 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-msit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-dofinansowania-z-budzetu-panstwa-zadan-zwiazanych-z-budowa-i-remontami-obiektow-sportowych-oraz-rozwijaniem-sportu/
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https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-msit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-dofinansowania-z-budzetu-panstwa-zadan-zwiazanych-z-budowa-i-remontami-obiektow-sportowych-oraz-rozwijaniem-sportu/
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pokazu zorganizowanego przez przedsiębiorcę, w którym uczestniczy zaproszona 

bezpośrednio lub pośrednio określona liczba konsumentów, w którego trakcie ma 

miejsce promocja, składanie ofert sprzedaży lub sprzedaż towarów lub usług, bez 

względu na to czy na pokaz taki został zorganizowany transport. 

W upk modyfikuje się zakres stosowania przepisów tej ustawy do umów dotyczących 

usług zdrowotnych – obecnie co do zasady wyłączonych z przepisów upk. Ustawa 

rozszerza także zakres zastosowania przepisów upk do umów, których przedmiotem 

są usługi finansowe – w szczególności wprowadzając zakaz zawierania takich umów 

podczas pokazu lub wycieczki (naruszenie tego zakazu skutkować będzie 

nieważnością umowy). Zmianie ulegnie także zakres zastosowania ustawy do umów 

dotyczących przewozu osób (do umów takich stosowane będą przepisy dotyczące 

limitowania wysokości opłat za połączenie telefoniczne z numerem wskazanym przez 

przedsiębiorcę jako numer kontaktowy). 

W upk wprowadza się przepisy mające na celu zapewnienie konsumentom większej 

przejrzystości w przypadku umów zawieranych on-line, w szczególności za 

pośrednictwem internetowych platform handlowych. W ustawie definiuje się pojęcie 

„internetowa platforma handlowa” oraz pojęcie „dostawca internetowej platformy 

handlowej”. Ustawa nakłada na takiego dostawcę szereg obowiązków, w 

szczególności stanowiąc, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli 

związania się umową na odległość ma on obowiązek poinformować konsumenta w 

sposób jasny i zrozumiały oraz odpowiedni do użytego środka porozumiewania się na 

odległość: 

1) o ogólnych informacjach, udostępnionych w specjalnej, łatwo dostępnej części 

interfejsu internetowego, dotyczących głównych parametrów decydujących 

o plasowaniu ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania, oraz o 

znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami; 

2) o tym, czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na internetowej 

platformie handlowej jest przedsiębiorcą. 

Dodatkowo obowiązkiem dostawcy internetowej platformy handlowej będzie 

poinformowanie konsumenta o niestosowaniu przepisów dotyczących ochrony 

konsumentów do umowy zawieranej na internetowej platformie handlowej, jeżeli stroną 

tej umowy, oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe, nie jest przedsiębiorca. 

Obowiązkiem dostawcy internetowej platformy handlowej będzie także 

poinformowanie konsumenta o podziale obowiązków związanych z umową, która jest 

zawierana przez konsumenta na internetowej platformie handlowej, między osobę 

trzecią oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe, a dostawcę internetowej platformy 

handlowej. 

Ustawa dodaje w upk regulacje określające obowiązki przedsiębiorcy w odniesieniu do 

treści innych niż dane osobowe wytworzonych lub dostarczonych przez konsumenta w 

trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez 

przedsiębiorcę – przedsiębiorca po odstąpieniu od umowy obowiązany będzie 

powstrzymać się od ich wykorzystania, za wyjątkiem wskazanych w ustawie treści, 

które będzie mógł nadal wykorzystywać. 



Ustawa dokonuje szeregu zmian w przepisach upk dotyczących obowiązków 

informacyjnych przedsiębiorców, a w szczególności: 

1)  wprowadza wymóg informowania przez przedsiębiorcę o „funkcjonalności”, 

„kompatybilności” i „interoperacyjności” również  w odniesieniu do „towarów z 

elementami cyfrowymi” oraz „usług cyfrowych” (obecnie obowiązki te dotyczą jedynie 

dostarczania treści cyfrowych);  

2)  usuwa wymóg informowania o numerze faksu przedsiębiorcy; 

3)  wprowadza obowiązek poinformowania o udostępnianiu środka komunikacji 

online z przedsiębiorcą. 

Ustawa przewiduje, że konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa 

podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego 

pobytu konsumenta albo wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem 

lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami, może w terminie 

30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (powyższe 

uzupełniać będzie obecne regulacje upk o 14 dniowym terminie odstąpienia od umowy, 

liczonym od dnia jej zawarcia). Obydwa w/w terminy będą przy tym wydłużana do 

maksymalnie 12 miesięcy – w przypadku gdy przedsiębiorca nie poinformuje 

konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. Zawarcie umowy w 

związku z nieumówioną wizytą przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego 

pobytu konsumenta albo podczas wycieczki w większym niż obecnie zakresie 

wyłączało będzie możliwość zastosowania do takich umów ustawowych wyjątków od 

przysługującego konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy.  

Ustawa wprowadza nowy obowiązek przedsiębiorcy w związku z wcześniejszym 

(przed upływem terminu na odstąpienie od umowy) rozpoczęciem, na żądanie 

konsumenta, wykonywania usługi albo dostarczania wody, gazu, energii elektrycznej 

lub energii cieplnej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości 

lub w ustalonej ilości. Oprócz dotychczasowego obowiązku uzyskania od konsumenta 

takiego wyraźnego żądania, przedsiębiorca będzie obowiązany zażądać od 

konsumenta oświadczenia o przyjęciu do wiadomości informacji o utracie prawa do 

odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez przedsiębiorcę.  

Ustawa wprowadza zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy zawartej poza lokalem 

przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu 

zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, chyba że pokaz został 

zorganizowany w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego 

wyraźne zaproszenie. Naruszenie tego zakazu wiązać się będzie z odpowiedzialnością 

za wykroczenie (w tym celu ustawa dokonuje nowelizacji Kodeksu wykroczeń).  

Ustawa nowelizuje także ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, 

wskazując, że przesyłanie niezamówionej informacji handlowej przy użyciu 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów 

wywołujących, bez uprzedniej zgody użytkownika końcowego, stanowić będzie czyn 

nieuczciwej konkurencji. 



Ustawa nowelizuje także ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, precyzując przepisy dotyczące wymiaru sankcji administracyjnych 

nakładanych na jej podstawie. 

Ustawa nowelizuje także ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu 

nieuczciwym praktykom rynkowym. Do obowiązujących regulacji wprowadzono w 

szczególności następujące zmiany:  

1)  dodano nowy rodzaj działania wprowadzającego w błąd – będzie nim każdy 

rodzaj wprowadzenia towaru na rynek w co najmniej jednym państwie członkowskim 

jako identycznego z towarem wprowadzonym na rynki w innych państwach 

członkowskich, w sytuacji gdy towar ten w sposób istotny będzie różnić się składem lub 

właściwościami, chyba że przemawiają za tym uzasadnione i obiektywne czynniki; 

4)  wskazano, że za istotne informacje, których nieprzekazanie jest zaniechaniem 

wprowadzającym w błąd, uznaje się m.in.  informacje o uzgodnieniach dotyczących 

sposobu płatności, dostawy lub wykonania produktu oraz  o posiadaniu statusu 

przedsiębiorcy przez osobę trzecią oferującą produkty na internetowej platformie 

handlowej;  

5)  uzupełniono listę nieuczciwych praktyk rynkowych m.in. o  zachowania w 

postaci podawania wyników wyszukiwania bez wyraźnego ujawnienia płatnej reklamy 

lub płatności dokonanej specjalnie w celu uzyskania wyższego plasowania produktów, 

oraz o zachowania polegające na odsprzedaży konsumentom biletów na wszelkiego 

rodzaju imprezy kulturalne lub sportowe, jeżeli przedsiębiorca nabył je z 

wykorzystaniem oprogramowania pozwalającego mu przekraczać limity wprowadzone 

w odniesieniu do nabywanej liczby biletów; 

6)  uzupełniono katalog środków prawnych przysługujących konsumentowi o 

możliwość żądania obniżenia ceny produktu. 

Ustawa wprowadza zmiany także w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o 

cenach towarów i usług – w której doprecyzowano sposób uwidaczniania cen w 

przypadku zastosowania obniżek cen. Doprecyzowano i uzupełniono także przesłanki, 

które należy uwzględnić przy nakładaniu kary na przedsiębiorcę naruszającego 

przepisy dotyczące uwidaczniania cen. 

W ustawie wprowadzono przepisy przejściowe, co do zasady zakładające dalsze 

stosowanie w kwestiach intertemporalnych przepisów dotychczasowych.  

 Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.  

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

sprawie udzielania pomocy na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz 

studia wykonalności w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 12 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 2573). 

 Akt prawny został wydany na podstawie 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). Rozporządzenie określa szczegółowe 

przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych 

programów na lata 2021–2027, pomocy na badania przemysłowe, eksperymentalne 
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prace rozwojowe oraz studia wykonalności, 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. 

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

 

4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz 

udostępniania tych informacji 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 9 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 2566). 

 W związku z planowaną integracją systemu, o której mowa w art. 1 pkt 15 lit. g 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. 

zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu 

systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz 

zmieniającej dyrektywę 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, 

str. 43), która wymaga wprowadzenia dodatkowych kryteriów wyszukiwania w 

systemie, konieczna stała się  nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 

maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach 

rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji (Dz. U. poz. 965). Rozporządzenie 

zawiera zmianę, która dotyczy w szczególności uzupełnienia katalogu kryteriów 

umożliwiających wyszukiwanie informacji o beneficjentach rzeczywistych z 

Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 

1 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku o wydanie 

interpretacji indywidualnej 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 8 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 2548). 

 Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie pouczeń o doręczaniu 

pism w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wymaga 

zmian w związku ze zmienionymi przepisami o doręczeniach zawartymi w ustawie z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 

r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn.zm.), 

wprowadzonymi ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 569, z późn. zm.), a także ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o 

zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez 

Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301). Rozporządzenie określa nowy 

wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

6/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku o wydanie 

interpretacji ogólnej 
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 Rozporządzenie zostało opublikowane 8 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 2545). 

 Wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej w zakresie pouczeń o doręczaniu pism 

w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej wymaga zmian w 

związku ze zmienionymi przepisami o doręczeniach zawartymi w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o 

Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.), 

wprowadzonymi ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 569, z późn. zm.), a także ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o 

zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez 

Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301). Rozporządzenie określa nowy 

wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

7/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. 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 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 8 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 2535). 

 Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083, z 

późn. zm.), zwana dalej „ustawą o elektromobilności”, nałożyła obowiązek stworzenia 

Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, zwaną dalej „rejestrem”. Rejestr jest 

prowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego, zwany dalej „UDT”, który zbiera i 

publicznie udostępnia informacje o stacjach ładowania samochodów elektrycznych, 

stacjach gazu ziemnego oraz stacjach wodoru, na których świadczona jest usługa 

tankowania wodoru na terenie kraju. Informacje są aktualizowane w czasie 

rzeczywistym i informują użytkowników takich pojazdów o dostępności stacji oraz 

aktualnych cenach ładowania i paliw. Obowiązek stworzenia i prowadzenia takiego 

systemu wynika z przystąpienia Polski do programu PSA IDACS realizowanego przez 

Komisję Europejską. W ocenie skutków regulacji wskazuje się, że w okresie do marca 

2022 r. UDT prowadził rejestr w ramach własnych środków. Wskazuje się również, że 

mając na uwadze przewidywany wzrost liczby stacji ładowania, w celu dalszego, 

profesjonalnego prowadzenia rejestru, konieczne jest utrzymanie opłaty, 

przewidywanej w art. 41 ust. 3 ustawy o elektromobilności, w wysokości jak w 2022 r., 

która pokrywać będzie koszty prowadzenia rejestru, jego dostępności przez stronę 

internetową oraz dalszy rozwój. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

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

sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od 

wydobycia niektórych kopalin 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 8 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2022, poz. 2531). 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2535
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2535
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2535
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2531
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2531
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2531


 W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od 

wydobycia niektórych kopalin wprowadza się zmianę brzmienia § 3, w wyniku której 

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy zostaje wskazany jako właściwy urząd 

skarbowy, na którego rachunek bankowy dokonuje się zapłaty podatku od wydobycia 

niektórych kopalin.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

 


