
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 21 grudnia do 3 stycznia 2022 roku 

Raport na dzień 3 stycznia 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 48. 
projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 
Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 16. 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 2. stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz 
dokumentów strategicznych. 

1. Wspólne pismo europejskich organizacji przemysłu wydobywczego w sprawie 
dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego NDS na tlenek azotu i dwutlenek azotu w 
górnictwie podziemnym, które zostało przesłane do Komisji Europejskiej; 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/wspolne-pismo-europejskich-organizacji-
przemyslu-wydobywczego-w-sprawie-dopuszczalnych-wartosci-narazenia-zawodowego-nox-
w-gornictwie-podziemnym/ 

2. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw tzw. projekt KSeF (nr 
UD468 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało 
przesłane do Ministerstwa Finansów. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
uwagi-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-
innych-ustaw-tzw-projekt-ksef-ud468/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 

oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu: UC139) 
 

Celem projektowanej ustawy zmieniającej ustawę z dnia 17 grudnia 2009r. o dochodzeniu 
roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 446), ustawę z dnia 28 lipca 2005 
r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 
powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów 
konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE (Dz.Urz. UE L 409 z 4.12.2020 str. 1). 

Dyrektywa 2020/1828 unowocześnia i wzmacnia mechanizmy ochrony zbiorowych interesów 
konsumentów. Umożliwia upoważnionym podmiotom działającym na rzecz ochrony 
konsumentów, wyznaczonym przez państwa członkowskie UE, występowanie z powództwami 
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przedstawicielskimi, czyli powództwami wytaczanymi w imieniu konsumentów w celu 
doprowadzenia do zaprzestania stosowania przez przedsiębiorcę szkodliwej praktyki lub w 
celu zastosowania środka naprawczego w związku z jej stosowaniem. Dyrektywa udostępnia 
konsumentom kolejne narzędzie, służące przywróceniu równowagi kontraktowej, która została 
naruszona przez wykorzystujących swoją przewagę przedsiębiorców stosujących 
niedozwolone praktyki. Narzędzie to (powództwo przedstawicielskie wytaczane przez podmiot 
upoważniony) ma umożliwić konsumentom poszkodowanym w wyniku stosowania przez 
przedsiębiorców praktyk naruszających ich interesy bezpośrednie dochodzenie 
przysługujących im roszczeń. 

Implementacja dyrektywy 2020/1828 do polskiego porządku prawnego wymaga interwencji 
legislacyjnej na poziomie ustawowym. Nie jest konieczne tworzenie odrębnej ustawy w 
zakresie objętym obowiązkiem transpozycyjnym. Wystarczające jest dokonanie stosownej 
modyfikacji i uzupełnienie obecnych regulacji z postępowania grupowego oraz prawa ochrony 
konsumentów. Przedmiotowy projekt przewiduje wdrożenie modelu, w którym podmiotem 
rozpatrującym powództwo grupowe jest sąd. Stosowne zmiany obejmą następujące akty 
prawne: 

1. 1. ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 
grupowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 446). 

2. 2. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 
r. poz. 275), 

3. 3. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 
2022 r. poz. 1125). 

W projekcie wdrażającym postanowienia dyrektywy 2020/1828 do prawa polskiego planuje się 
zawrzeć następujące rozwiązania: 

Zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 
grupowym 

 Powództwa grupowe transgraniczne i krajowe; 

 Obowiązki informacyjne pozwanych przedsiębiorców; 

 Finansowanie podmiotów upoważnionych. 

Zmiany w ustawie o kosztach sądowych 

Dyrektywa 2020/1828 zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich 
regulacji mających na celu zagwarantowanie, aby koszty związane z postępowaniem nie 
stanowiły realnej bariery dla podmiotów upoważnionych w wytaczaniu powództw 
przedstawicielskich. Proponuje się, aby podmioty upoważnione wnosząc powództwo grupowe 
przed sądem okręgowym zostały zwolnione z opłaty za wytoczenie takiego powództwa. 
Stosowna zmiana zostanie wprowadzona w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych. Warto podkreślić, że de lege lata powiatowy (miejski) 
rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów nie ma obowiązku uiszczania kosztów 
sądowych. 

Zmiany w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów 

 Ustanowienie ram prawnych dla funkcjonowania podmiotów upoważnionych do 
wytaczania powództw grupowych krajowych i transgranicznych; 

 Obowiązki informacyjne podmiotów upoważnionych i pozwanych przedsiębiorców o 
powództwach; 

 Kompetencje Prezesa UOKiK. 

Projektowana ustawa przekazuje sądom okręgowym do prowadzenia sprawy dotyczące 
środków nakazujących zaprzestanie szkodliwych praktyk naruszających interesy grupy 
konsumentów oraz środków naprawczych zobowiązujących przedsiębiorcę do zapewnienia 
konsumentom m.in. odszkodowania, naprawy, obniżenia ceny, rozwiązanie umowy itd. Sądy 
prowadzić będą postępowania na wniosek upoważnionych podmiotów krajowych i podmiotów 



upoważnionych z innych państw członkowskich UE (powództwa grupowe o charakterze 
transgranicznym) w oparciu o regulacje dotyczące dochodzenia roszczeń w ramach 
postępowania grupowego. Zakres przedmiotowy spraw w tej procedurze będzie odpowiadał 
zakresowi wskazanemu w załączniku I do dyrektywy 2022/1828. 

Rozszerzeniu ulegnie zakres przedmiotowy ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 
grupowym. Dodane zostaną nowe  przepisy regulujące postępowanie w sprawach powództw 
grupowych  wytaczanych przez podmioty upoważnione. 

Niezależnie od obowiązków informacyjnych na temat powództw nałożonych na podmioty 
upoważnione pozwany przedsiębiorca będzie mógł być obowiązany przez sąd do 
poinformowania konkretnych konsumentów objętych danym powództwem o prawomocnym 
wyroku dotyczącym zastosowanych środków, zawartej ugodzie czy też oddaleniu powództwa 
w sprawie zastosowania środków naprawczych. 

Organizacje konsumenckie będą mogły (nieobligatoryjnie) pobierać od konsumentów opłaty 
związane z przystąpieniem do powództwa grupowego w sprawach o zastosowanie środków 
naprawczych. Wysokość opłaty powinna być proporcjonalna do wartości dochodzonego 
roszczenia konsumenckiego, jednak nie wyższa niż 5% wartości dochodzonego roszczenia. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 25 czerwca 2023 r. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-dochodzeniu-
roszczen-w-postepowaniu-grupowym-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu: UD354) 
 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2378; dalej „ustawa o MWC”) funkcjonuje w obrocie prawnym 
od blisko 20 lat. Dotychczasowe zmiany tej ustawy dokonane w latach 2010-2019 były 
związane z koniecznością wdrożenia do prawa krajowego przepisów prawa europejskiego, 
regulujących problematykę wprowadzania do obrotu oraz identyfikowalności wyrobów 
pirotechnicznych, a także udostępniania na rynku i kontroli wyrobów pirotechnicznych oraz 
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (dalej: „MWC”). Tym samym 
dotychczasowe zmiany w ustawie o MWC tylko w niewielkim stopniu uwzględniały potrzebę 
skorygowania niektórych przepisów ustawy w celu wyeliminowania stwierdzonych ułomności, 
które utrudniały przedsiębiorcom wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 
nabywania, przechowywania, używania MWC oraz wytwarzania materiałów wybuchowych 
metodą in situ, a także kontrolę takiej działalności ze strony uprawnionych organów. 

Celem projektowanej ustawy zmieniającej ustawę z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2378) jest 
doprecyzowanie oraz uzupełnienie wybranych przepisów, które w obecnym brzmieniu mogą 
pozostawiać pole do różnych interpretacji i w konsekwencji nie zawsze spełniają rolę 
zakładaną przez ustawodawcę. 

Wśród najważniejszych zmian należy wymienić uzupełnienie zakresu ustawy o cztery wątki 
problemowe dotyczące obowiązku i zasad umieszczania na materiałach wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego jednoznacznego oznaczenia, uregulowanych w art. 62va 
ustawy o MWC, zasad prowadzenia rejestru jednoznacznych oznaczeń MWC, obowiązku i 
zasad oznaczenia obiektu produkcyjnego, w którym są wytwarzane WMC kodem oznaczenia 
obiektu produkcyjnego oraz zasad prowadzenia rejestru obiektów produkcyjnych. 
Projektowana ustawa wprowadza także definicję pojęcia „materiał pirotechniczny”. 

Przepisy ustawy o MWC nie dotyczą przedsiębiorców zagranicznych, którzy zarejestrowali 
działalność gospodarczą w innym kraju Unii Europejskiej (wyjątek stanowią przedsiębiorcy 
prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przemieszczania MWC). Tacy 
przedsiębiorcy nie mogą zatem ubiegać się o pozwolenie na nabywanie, przechowywanie, 
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używanie MWC oraz wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ i tym samym 
czasowo oferować lub świadczyć usług transgranicznych obejmujących użycie MWC. W 
związku z tym, istnieje potrzeba wyłączenia ustawy o MWC spod stosowania przepisów 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i 
innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 470). 

 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym nałożyła na ministra właściwego do spraw 
gospodarki obowiązek udzielania zezwoleń na wywóz do państw trzecich określonych 
kategorii cywilnej broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz amunicji, jak również 
wydawania na wniosek przedsiębiorców certyfikatów importowych i poświadczeń oświadczeń 
końcowego użytkownika przy przywozie wspomnianych wyrobów z państw trzecich. W toku 
postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zezwoleń oraz wydawaniem 
certyfikatów importowych i poświadczeń oświadczeń końcowego użytkownika okazało się, że 
niektóre przepisy ustawy koncesyjnej, w oparciu o które te postępowania są prowadzone, 
wymagają uzupełnienia i doprecyzowania. 

Rozszerzony został katalog dokumentów, które podmioty ubiegające się o udzielenie lub 
zmianę pozwolenia powinny dołączyć do wniosku. 

W projekcie zawarto regulacje dotyczące uzyskiwania, zmianę, cofnięcia oraz wygaśnięcia 
pozwolenia wojewody lub dyrektora OUG na nabywanie, przechowywanie, używanie MWC lub 
wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ. 

Projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-materialach-
wybuchowych-przeznaczonych-do-uzytku-cywilnego-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 
terapii (numer z wykazu: MZ 1445) 

 

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. z 2022 r. poz. 392). Proponowana zmiana polega 
na wydłużeniu terminu dostosowania podmiotów leczniczych prowadzących szpitale do 
wymagań określonych w części normatywnej rozporządzenia, w zakresie rozdzielności 
oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii dla dorosłych i dzieci oraz utrzymania kwalifikacji 
personelu medycznego. Analogiczna zmiana dotyczy również podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne lub stacjonarne i 
całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w zakresie wyposażenia stanowisk 
znieczulenia. Wskazane powyżej podmioty lecznicze obowiązane będą dostosować się do 
ww. wymagań do dnia 31 grudnia 2023 r. W obowiązującym rozporządzeniu termin ten upływa 
w dniu 31 grudnia 2022 r. 

Projekt rozporządzenia wydłuża termin dostosowania do wymagań określonych w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w 
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,  podmiotów leczniczych prowadzących szpitale 
oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia 
zdrowotne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, do dnia 31 
grudnia 2023 r. 
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Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-standardu-organizacyjnego-opieki-zdrowotnej-w-dziedzinie-
anestezjologii-i-intensywnej-terapii-2/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (numer z wykazu: MZ 
1383) 

 

Celem przedmiotowego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 23 lipca 2013 r. 
w sprawie gwarantowanych świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2022 
r. poz. 1406) stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 31d ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 i 2674) jest rozwiązanie problemu niedoboru kadry lekarskiej w 
podmiotach udzielających świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. 

W projektowanym rozporządzeniu w części normatywnej wprowadzono definicję lekarza 
balneologii, definicję lekarza rehabilitacji oraz definicję całodobowej opieki pielęgniarskiej. 
Ponadto wprowadzono definicję lekarza uzdrowiskowego w miejsce definicji lekarza 
uzdrowiskowego osób dorosłych i definicji lekarza uzdrowiskowego dzieci. Proponowana 
zmiana dopuszcza również, z uwagi na narastające problemy związane z niedoborem kadry 
lekarskiej, możliwość zatrudnienia w oddziałach uzdrowiskowych odpowiednio 
przeszkolonego lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub 
pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska oraz lekarza w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz odpowiednio przeszkolonego lekarza w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym 
uzdrowiska dla świadczeń udzielanych w warunkach sanatorium uzdrowiskowego lub 
świadczeń ambulatoryjnych. 

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia. 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem niektórych 
przepisów o terminie wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. 
 
Projekt rozporządzenia na konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-lecznictwa-
uzdrowiskowego-3/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (numer z wykazu: RD636) 

 

Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2230). 

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w następujących przepisach rozporządzenia: 

 w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w którym dodaje się organy prowadzące inne formy 
wychowania przedszkolnego jako uprawnione do ubiegania się o wsparcie finansowe 
w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 
2021-2025”; 

 w § 7 ust. 1 rozporządzenia, w którym dodaje się osobę kierującą inną formą 
wychowania przedszkolnego jako uprawnioną do składania wniosku o udzielenie 
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wsparcia finansowego w przypadku publicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego lub osoby fizyczne oraz niepublicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego. Uwzględnienie w tym przepisie osoby kierującej inną formą 
wychowania przedszkolnego jest konieczne również ze względu na art. 32 ust. 11 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 
późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, oraz niepublicznych innych form 
wychowania przedszkolnego zadania i kompetencje określone w tej ustawie dla 
dyrektora przedszkola wykonuje osoba kierująca daną inną formą wychowania 
przedszkolnego wyznaczona przez osobę prowadzącą inną formę wychowania 
przedszkolnego. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-form-i-trybu-realizacji-priorytetu-3-
narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-2-0-na-lata-2021-2025/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (numer z wykazu: MZ 1443) 
 

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 2 ustawy z 
dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555). 

Projekt zakłada wydłużenie czasu funkcjonowania rejestru w celu przeniesienia 
zgromadzonych w nim danych do jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw 
zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia (Centrum e-
Zdrowia). Zmiana podmiotu prowadzącego rejestr ma na celu usprawnienia gromadzenia 
danych oraz ograniczenia wydatków związanych z prowadzeniem rejestru przez podmiot 
prowadzący rejestr dotychczas poprzez zmianę sposobu przekazywania danych do rejestru 
co zostało uwzględnione w zmienianych § 3 i 4 rozporządzenia. Jednocześnie, ze względu na 
zmianę sposobu przekazywania danych niezbędne było zróżnicowanie zakresów danych 
przekazywanych przez dwie kategorie podmiotów zobowiązanych do przekazywania. 

Minister Zdrowia będzie gromadził dane w rejestrze do dnia 31 marca 2023 r. W przypadku 
potrzeby przedłużenia funkcjonowania rejestru zostanie wydane rozporządzenie wskazujące 
nowy termin funkcjonowania rejestru. Jeżeli nie będzie takiej potrzeby wydane zostanie 
rozporządzenie o likwidacji rejestru (na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy), a zgromadzone dane 
staną się materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-krajowego-rejestru-pacjentow-z-covid-19/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub 

środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika (numer z wykazu: 
MZ 1444) 

 

Celem rozporządzenia stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 22 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 
r. poz. …) jest  ustanowienie przepisów w przedmiotowym zakresie. Projekt określa warunki i 
metody przeprowadzania przez pracodawcę oraz przez uprawniony organ powołany do 
ochrony porządku publicznego lub zlecanych przez ten organ badań na obecność w 
organizmie pracownika alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu. 
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W projekcie rozporządzenia proponuje się określenie: 

 warunków i metod przeprowadzania przez pracodawcę oraz przez uprawniony organ 
powołany do ochrony porządku publicznego lub zlecanych przez ten organ badań na 
obecność w organizmie pracownika: 

1. alkoholu , 

2. środków działających podobnie do alkoholu; 

 sposobu dokumentowania badań przeprowadzanych lub zlecanych przez uprawniony 
organ powołany do ochrony porządku publicznego; 

 wykazu środków działających podobnie do alkoholu. 

Projekt rozporządzenia określa m.in. rodzaje badań, jakie mogą zostać wykonane w celu 
ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, tj.: 

 badanie wydychanego powietrza przy użyciu urządzenia elektronicznego 
dokonującego pomiaru stężenia alkoholu (analizatora wydechu) w wydychanym 
powietrzu metodą: 

1. spektrometrii w podczerwieni lub 

2. utleniania elektrochemicznego; 

 badanie krwi. 

W odniesieniu do badania krwi wskazano, że polega ono na przeprowadzeniu co najmniej 
dwóch analiz laboratoryjnych krwi pobranej z żyły osoby badanej: 

 metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i metodą 
spektrofotometryczną z użyciem dehydrogenazy alkoholowej (metodą enzymatyczną); 

 metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym przy użyciu 
dwóch różnych warunków analitycznych. 

Projekt rozporządzenia określa również wykaz środków działających podobnie do alkoholu, 
którymi są: opioidy,  amfetamina i jej analogi, kokaina, tetrahydrokanabinole, benzodiazepiny. 

W odniesieniu do badania na obecność tych środków wskazano, że obejmują one: 

 badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego; 

 badanie krwi; 

 badanie moczu. 

Ponadto określono granice oznaczalności (LOQ) dla poszczególnych środków działających 
podobnie do alkoholu. 

W projektowanych przepisach określono także sposób postępowania z probówkami 
zawierającymi krew lub mocz do badań, w tym warunki dotyczące przechowywania oraz 
transportowania pobranych materiałów. Określono również jakiego rodzaju dane odnotowuje 
się w protokołach dokumentujących przeprowadzenie ww. badań. 

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

 
Projekt rozporządzenia na konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-badan-na-
obecnosc-alkoholu-lub-srodkow-dzialajacych-podobnie-do-alkoholu-w-organizmie-
pracownika/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (numer z wykazu: 998) 
 

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu 
ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 
roku wprowadza mechanizm stabilizujący cenę zakupu energii elektrycznej dla wybranych 
odbiorców – gospodarstw domowych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek 
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samorządu terytorialnego, a także niektórych podmiotów użyteczności publicznej 
wykonujących kluczowe zadania władz publicznych, w szczególności z zakresu polityki 
zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej. Aby skorzystać z obniżonych cen, część 
odbiorców będzie musiała złożyć do swojego sprzedawcy energii elektrycznej oświadczenie, 
którego wzór znajduje się w załączniku do przedmiotowego projektu rozporządzenia, co 
stanowi wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w art. 5 ust. 8 ustawy. 

Wprowadzenie procedury składania oświadczeń jest niezbędne z uwagi na fakt, że 
przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają informacji, czy dany odbiorca końcowy jest uprawniony 
do skorzystania z obniżonych cen energii elektrycznej. Mając na uwadze obciążenie dla 
obywateli, jakim będzie złożenie oświadczenia do przedsiębiorstwa energetycznego, 
zdecydowano, że oświadczenie to nie będzie wymagane dla odbiorców z grupy taryfowej G, 
czyli najbardziej licznej grupy odbiorców energii elektrycznej, w której mieszczą się 
gospodarstwa domowe. 

Projektowane rozporządzenie określa wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego, co ma na 
celu zapewnienie przejrzystości i komunikatywności oraz dostosowanie brzmienia wzoru 
oświadczenia odbiorcy uprawnionego do treści przepisów ustawy 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wzoru-oswiadczenia-odbiorcy-uprawnionego/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (numer z wykazu: 
MZ 1449) 

 

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 
września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 787, z późn. zm.), wydanym na podstawie upoważnienia 
ustawowego zawartego art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561). Projekt 
ma na celu dostosowanie przepisów § 12 ust. 8 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 787, z późn. zm.), do nowego brzmienia przepisów art. 35 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. 

Proponuje się dokonanie zmiany w § 12 ust. 8 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, który reguluje kwestie wystawiania świadczeniobiorcy w czasie trwania leczenia 
w zakładach leczniczych, w których jest wykonywana działalność lecznicza w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, zleceń na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne, poprzez wyłączenie ze stosowania wystawiania zleceń na wyroby medyczne 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2555), wykonywanych na zamówienie. 
 
Projekt rozporządzenia na konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-
zdrowotnej-9/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
energią elektryczną (numer z wykazu: 999) 
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Konieczność zmiany Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 
r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną (Dz.U. z 2022 r. poz. 2505 tzw. „rozporządzenie taryfowe”) jest następstwem 
decyzji ustawodawcy o wprowadzeniu regulacji prawnych, które czasowo wprowadzają 
wyjątkowe rozwiązania w zakresie cen energii elektrycznej i taryfowania energii elektrycznej 
w 2023 r. W dniu 18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 
r. szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku 
w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127, z późn. zm.) , a w dniu 
4 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach 
nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz 
wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243, z późn. zm.). 

W projekcie rozporządzenia proponuje się zawieszenie stosowania § 37 ust. 2-4 
rozporządzenia taryfowego, które nakładają obowiązki informowania przez przedsiębiorstwa 
obrotu odbiorców będących gospodarstwami domowymi o strukturze ceny energii elektrycznej 
dostarczanej do tych odbiorców w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 
r. W ocenie projektodawcy, w związku z wprowadzonymi zmianami ustawowymi, utrzymanie 
obowiązku, w szczególności w kontekście odnoszenia go do wysokości cen na giełdzie 
towarowej lub innym konkurencyjnym rynku, jest niezasadne i może być wprowadzające 
odbiorców w błąd. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-ksztaltowania-i-kalkulacji-taryf-oraz-
rozliczen-w-obrocie-energia-elektryczna-2/ 
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (numer z wykazu: 
75) 

 

Celem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie 
zasadniczych  wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1513 i 1924 oraz z 
2022 r. poz. 937, 1361 i 2017) stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 9 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 oraz 
z 2022 r. poz. 974) jest wdrożenie postanowień aktów delegowanych Komisji (UE). W tym 
zakresie rozporządzenie implementuje odnośniki do tych aktów w rozporządzeniu. 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest związana z obowiązkiem transpozycji 
dyrektyw delegowanych, zmieniających dyrektywę RoHS II, do prawa krajowego. Zmiana ta 
polega na aktualizacji adresu publikacyjnego dyrektywy RoHS II. Dyrektywy w aktach prawa 
krajowego są przywoływane w odnośnikach informujących o wdrożeniu w określonym akcie 
normatywnym (ustawie lub rozporządzeniu). Jeżeli dyrektywa wdrożona do prawa krajowego 
ulega zmianom, informacja zawarta w odnośniku, wskazująca określone publikatory dyrektyw 
zmieniających, staje się istotna dla adresata przepisów danego rozporządzenia. Pomimo, że 
odnośnik jest elementem aktu normatywnego o charakterze informacyjnym, a nie 
normatywnym to ustalenie, czy dany akt prawa krajowego wdraża dyrektywę w jej zmienionym 
kształcie, ma charakter merytoryczny. 

Przedmiotem projektowanych przepisów są wyłączenia w odniesieniu do ołowiu - substancji 
objętej ograniczeniami, wymienionej w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE. 

Projektowane rozporządzenie zapewnia pełną implementację prawa unijnego, harmonizując 
przepisy w zakresie możliwości stosowania ołowiu skategoryzowanego jako substancja 
niebezpieczna, w wyrobach elektrycznych i elektronicznych na mocy wyłączenia z dyrektywy 
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RoHS II, wprowadzanych do obrotu na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Nowelizowane 
rozporządzenie umożliwi zniesienie barier technicznych oraz prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie stosowania substancji niebezpiecznych w określonym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym. Ułatwi także międzynarodowy obrót towarowy. 

Jednostki opieki medycznej mogą nadal stosować infrastrukturę medyczną z elementami 
ołowianymi. 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 marca 2023r. 
 
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-zasadniczych-wymagan-dotyczacych-ograniczenia-stosowania-
niektorych-niebezpiecznych-substancji-w-sprzecie-elektrycznym-i-elektronic-2/ 
 
10. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu 
Szerokopasmowego (numer z wykazu: 197) 

 

Celem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu 
Szerokopasmowego (Dz. U. poz. 837 oraz z 2022 r. poz. 570 i 728) stanowiącego wykonanie 
upoważnienia ustawowego z art. 16a ust. 9 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022r. poz. 884 i 2164) jest nowelizacja przepisów 
i przystosowanie ich do aktualnego stanu prawnego dotyczącego Koordynatora 
Szerokopasmowego. 

W zamyśle projektodawcy nabory wniosków celem wsparcia w postaci dofinansowania 
Koordynatorów Szerokopasmowych ze środków Funduszu Szerokopasmowego będą mieć 
uproszczony charakter, a jedynym warunkiem uzyskania wsparcia będzie zapewnienie, że 
Koordynator Szerokopasmowy został rzeczywiście wyznaczony np. spośród pracowników 
wnioskującego urzędu gminy albo powiatu. 

W pozostałym zakresie nabory wniosków na dofinansowanie Koordynatorów 
Szerokopasmowych będą prowadzone w oparciu o dotychczasowe przepisy rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu 
Szerokopasmowego określające przebieg naborów wniosków oraz zawieranie umów z 
beneficjentami. 

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-mc-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-trybu-udzielania-wsparcia-ze-
srodkow-funduszu-szerokopasmowego/ 
 
11. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od 

niektórych instytucji finansowych (numer z wykazu: 673) 
 

Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zaniechania poboru podatku od niektórych 
instytucji finansowych od wartości aktywów banków krajowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 poz. 2324, 2339, 2640 i 
2707) będących instytucjami pomostowymi w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 10 
czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów 
oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253), z wyłączeniem instytucji 
pomostowych utworzonych zgodnie z art. 181 ust. 2 tej ustawy. 

Ze względu na fakt, że procedowanie zmiany ustawy jest procesem długotrwałym, w pierwszej 
kolejności proponuje się wydanie projektowanego rozporządzenia w sprawie zaniechania 
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poboru podatku od niektórych instytucji jako rozwiązania tymczasowego, a następnie 
wprowadzenie zwolnienia ustawowego dla banków funkcjonujących w formie instytucji 
pomostowej. 

Proponuje się zatem zaniechanie poboru podatku od niektórych instytucji finansowych od 
wartości aktywów banków krajowych będących instytucją pomostową w rozumieniu art. 2 pkt 
26 ustawy o BFG (§1 rozporządzenia). Zaniechanie poboru podatku dotyczyłoby banków 
tworzonych przez BFG w formie instytucji pomostowej, natomiast nie będzie dotyczyło banków 
krajowych przejętych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w celu utworzenia instytucji 
pomostowej. Stąd propozycja wyłączenia instytucji pomostowej utworzonej zgodnie z art. 181 
ust. 2 ustawy o BFG. Proponuje się też, aby zaniechanie miało zastosowanie do wartości 
aktywów podlegających opodatkowaniu w roku 2023 (§2 rozporządzenia). Zaniechanie poboru 
podatku ma charakter przejściowy i ograniczony w czasie. Proponowany okres zaniechania 
podatku powinien wystarczyć na przeprowadzenie niezbędnych zmian ustawowych 
zwalniających podatników podatku od niektórych instytucji finansowych będących instytucją 
pomostową. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-zaniechania-
poboru-podatku-od-niektorych-instytucji-finansowych/ 
 
12. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez 

członków grupy VAT (numer z wykazu: 640) 
 

Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 109 
ust. 11k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 
931, z późn. zm.), w związku ze zmianami, jakie wprowadza w niej ustawa z dnia 29 
października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z 
późn. zm.). Ww. ustawa wprowadza nowy rodzaj podatnika, jakim będzie grupa VAT. 

Projektowane rozporządzenie ma określać szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji 
czynności dokonywanych pomiędzy członkami grupy VAT, oraz sposób wykazywania danych 
w ewidencji, uwzględniając konieczność przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania lub 
unikaniu opodatkowania przez grupę VAT, kontroli obowiązków grupy VAT przez organ 
podatkowy oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez członków grupy VAT 
tej ewidencji. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-ewidencji-
prowadzonej-przez-czlonkow-grupy-vat/ 
 
13. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowisk pracy związanych 

z obronnością kraju w administracji publicznej (numer z wykazu: 186) 
 

Projekt rozporządzenia został opracowany jako wykonanie delegacji zawartej w art. 235 ust. 8 
ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305), zgodnie z którą Prezes 
Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska pracy związane z obronnością 
kraju w administracji publicznej, z uwzględnieniem potrzeb obronności państwa i konieczności 
zapewnienia odpowiedniego wykorzystania kwalifikacji żołnierzy zawodowych na tych 
stanowiskach. 

Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu polegają na zdefiniowaniu pojęcia stanowiska pracy 
związanego z obronnością kraju. Polegają również na zaliczeniu do grupy stanowisk 
związanych z obronnością kraju stanowisk od referenta (równorzędnego) do dyrektora 
departamentu lub innej komórki organizacyjnej (równorzędnego) włącznie, które występują w: 
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 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

 urzędach obsługujących członków Rady Ministrów i centralne organy administracji 
rządowej; 

 urzędach wojewódzkich oraz urzędach obsługujących terenowe organy administracji 
rządowej; 

 komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat 
pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz 
powiatowych; 

 urzędach gmin, miast na prawach powiatu, starostwach powiatowych i urzędach 
marszałkowskich; 

 jednostkach organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Prezesa Rady 
Ministrów, ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, organy 
niezespolonej administracji rządowej, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży 
wojewódzkich oraz powiatowych, a także organy samorządu terytorialnego; 

 jednostkach organizacyjnych, dla których organ administracji rządowej lub organ 
samorządu terytorialnego jest organem założycielskim. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-prm-w-sprawie-stanowisk-
pracy-zwiazanych-z-obronnoscia-kraju-w-administracji-publicznej/ 
 
14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego 

(numer z wykazu: MZ 1417) 
 

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 66 ust. 
10 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. poz. 2280). 
Przedmiotem projektu rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie nałożonego ustawą 
obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby, o których mowa w art. 5 
ustawy, przez uczestnictwo w ustawicznym rozwoju zawodowym, celem aktualizacji 
posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć 
naukowych. 

Głównym celem projektu rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie nałożonego ustawą 
obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez, osoby o których mowa w art. 5 ustawy 
tj.: techników analityki medycznej, osób posiadających tytuł zawodowy licencjata na kierunku 
analityka medyczna i osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera na 
kierunkach przydatnych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, przez 
uczestnictwo w ustawicznym rozwoju zawodowym, celem aktualizacji posiadanego zasobu 
wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć naukowych. Projektowane 
przepisy określają wzór karty rozwoju zawodowego oraz liczbę punktów edukacyjnych za 
poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego, a także formy samokształcenia 
umożliwiające realizację ustawicznego rozwoju zawodowego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-w-
sprawie-ustawicznego-rozwoju-zawodowego/ 
 
15. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku 

od niektórych instytucji finansowych (numer z wykazu: 678) 
 

Projekt rozporządzenia jest konsekwencją wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. ustawy 
z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2745), która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 
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15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1685) 
tzw. ustawa o PFIN. 

Zmiany te umożliwiają określonym podatnikom podatku od niektórych instytucji finansowych 
tj. bankom krajowym, oddziałom banków zagranicznych, oddziałom instytucji kredytowych 
oraz spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym obniżenie podstawy opodatkowania 
o wartość aktywów: 

 w postaci papierów wartościowych ustawowo objętych gwarancją Skarbu Państwa, 

 wynikających z transakcji odkupu, o której mowa w art. 3 pkt 9 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w 
sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i 
ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE 
L 337 z 23.12.2015, str. 1, z późn. zm.), której przedmiotem są skarbowe papiery 
wartościowe w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. Przy czym jeżeli drugą stroną tej transakcji jest podmiot inny niż Skarb 
Państwa, Narodowy Bank Polski lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny, podstawę 
opodatkowania obniża się, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

1. transakcja została zawarta na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie 
obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500, 1488, 1933 i 2185), 

2. transakcja podlega rozliczeniu przez CCP w rozumieniu art. 3 pkt 49 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

Celem projektu jest określenie nowego wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych 
instytucji finansowych (FIN-1) wraz z objaśnieniem co do sposobu wypełniania oraz terminu i 
miejsca jej składania. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-wzoru-
deklaracji-w-sprawie-podatku-od-niektorych-instytucji-finansowych-2/ 
 
16. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (numer z wykazu: 1000) 
 

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 
odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 
(Dz. U. poz. 2127, 2243 i 2687) wprowadza mechanizmy wsparcia skierowane do odbiorców 
energii elektrycznej. Jedno z rozwiązań przewiduje wprowadzenie dodatkowego świadczenia 
pieniężnego - dodatku elektrycznego - skierowanego do gospodarstw domowych, których 
główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną. 

Nowelizacja przepisów ww. ustawy precyzyjnie określa dokumenty, które należy załączyć do 
wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego w podwyższonej wysokości wynoszącej 1500 zł – w 
przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie przekraczającym 5 MWh. W 
związku z powyższym konieczne jest wydanie rozporządzenia zawierającego uaktualniony 
wzór wniosku o wypłatę tego dodatku, przewidującego możliwość dołączenia do tego wniosku, 
celem uzyskania dodatku elektrycznego w podwyższonej wysokości, rozliczenia z 
przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu 
energią elektryczną lub zaświadczenia wydanego przez to przedsiębiorstwo 
potwierdzającego, że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym 
miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. 

W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest określenie jednolitego 
wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
elektrycznego ma na celu wprowadzenie uaktualnionego wzoru tego wniosku zgodnego ze 
znowelizowaną treścią przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-wzoru-deklaracji-w-sprawie-podatku-od-niektorych-instytucji-finansowych-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-wzoru-deklaracji-w-sprawie-podatku-od-niektorych-instytucji-finansowych-2/


rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z 
sytuacją na rynku energii elektrycznej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wzoru-wniosku-o-wyplate-dodatku-elektrycznego/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano sto dziewięćdziesiąt siedem 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 w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na 

propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów na lata 

2021–2027 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 21 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 2693). 

 Rozporządzenie zostało wydane 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 na inwestycje w układy 

wysokosprawnej kogeneracji, pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł 

odnawialnych, 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 zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z 

organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 

2020 r. 

 

 Ustawa została opublikowana 21 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022, poz. 

2698). 

 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z 

organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 

2020 r., wprowadza amnestię obejmującą darowanie kar za popełniony w czasie 

obowiązywania stanu epidemii czyn polegający na przekazaniu Poczcie Polskiej spisu 

wyborców w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wzoru-wniosku-o-wyplate-dodatku-elektrycznego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wzoru-wniosku-o-wyplate-dodatku-elektrycznego/
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2693
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2693
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Rzeczypospolitej Polskiej oraz abolicję oznaczającą, że w tych sprawach nie wszczyna się 

postępowania, a wszczęte umarza.  

 Ponadto skazania za powyższe czyny ulegają zatarciu z mocy prawa, a wpis o skazaniu i 

warunkowym umorzeniu postępowania usuwa się z Krajowego Rejestru Karnego. 

   Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie metody 

oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 21 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 2704). 

 Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1983 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” 

od 1 stycznia 2021 r. poziom zbierania wynosić ma nie mniej niż 65% średniorocznej masy 

sprzętu wprowadzonego do obrotu albo 85% masy zużytego sprzętu wytworzonego na 

terytorium kraju. Z kolei rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2020 

r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu 

zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2035) 

wydane na podstawie art. 20 ust. 5 ww. ustawy wskazuje, że do obliczania ww. poziomu 

powinna zostać zastosowana metoda oparta na średniorocznej masie sprzętu 

wprowadzonego do obrotu oraz że poziom zbierania oblicza się dla każdej grupy sprzętu 

oddzielnie. Zgodnie z powyższą metodą od 2021 r. przedsiębiorca wprowadzający do obrotu 

sprzęt elektryczny i elektroniczny lub organizacja odzysku, której zlecił wykonanie tego 

obowiązku, powinien zebrać w danym roku masę zużytego sprzętu równą 65% średniej masy 

sprzętu wprowadzonego do obrotu w ciągu 3 lat poprzedzających dany rok. Zużyty sprzęt 

powinien pochodzić z tej samej grupy, co sprzęt wprowadzony. Podział na grupy określa 

załącznik do ustawy.  

W ocenie skutków regulacji wskazuje się, że zaletą powyższej metody jest łatwość jej 

stosowania oraz weryfikacji, jednak jest ona niedostosowana do sytuacji, kiedy w krótkim 

czasie na rynku pojawia się duża masa sprzętu o długim czasie życia produktu. Z taką sytuacją 

mamy do czynienia obecnie w odniesieniu do paneli fotowoltaicznych, co jest związane m.in. 

z programami wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz generalnym zwrotem ku 

odnawialnym źródłom energii. Panele fotowoltaiczne zalicza się do 4 grupy sprzętu – sprzęt 

wielkogabarytowy.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu 

umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski 

Fundusz Rozwoju 
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 Rozporządzenie zostało opublikowane 21 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 2706). 

 Mocą rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 

r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu 

umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski 

Fundusz Rozwoju (Dz. U. poz. 1316) (dalej: „rozporządzenie z 16 lipca 2021 r.”) podatek nie 

obciąża tych podatników, którzy otrzymują decyzje umorzeniowe odnośnie dochodów 

(przychodów) uzyskanych w okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Jednak opóźnienia w procedurach umorzeniowych – powodowane wyjaśnianiem przez PFR 

S.A. okoliczności związanych z wartościami umorzeń, w tym zastrzeżeń co do możliwości 

wydania decyzji umorzeniowych przekazanych przez organy państwowe współpracujące przy 

realizacji Tarcz 1.0 i 2.0. – oznaczają dla adresatów decyzji umarzających całość lub choćby 

część subwencji finansowej udzielonej przez PFR S.A. po 31 grudnia 2022 r., zobowiązanie 

do zapłaty podatku PIT, CIT lub ryczałtu od dochodów (przychodów) osiągniętych z tytułu 

umorzenia.  

W ocenie skutków regulacji wskazuje się, że kierując się zasadą równego traktowania 

wszystkich beneficjentów ww. Tarcz Finansowych PFR, należy uznać za uzasadnione 

wprowadzenie projektowanego przedłużenia terminu poprzez objęcie zaniechaniem poboru 

podatku także sytuacji podatników po dniu 31 grudnia 2022 r.  Tym samym w § 2 wyrazy „31 

grudnia 2022 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2023 r.” 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

5/ Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw 

 

 Ustawa została opublikowana 21 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022, poz. 

2707). 

 Zgodnie z deklaracją wyrażoną w uzasadnieniu do projektu ustawy głównym celem tego aktu 

jest: „doprecyzowanie regulacji mogących powodować wątpliwości interpretacyjne oraz ich 

uproszczenie i ujednolicenie”. Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie o autostradach płatnych 

oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, Ordynacji podatkowej, ustawie – Prawo bankowe, 

ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie 

o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym, ustawie o podatku od 

sprzedaży detalicznej, ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawie o komornikach 

sądowych, ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz ustawy – Prawo o miarach, ustawie o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego 

opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, ustawie z dnia 30 marca 

2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawie z dnia 

11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, 

ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie 

z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, 

ustawie z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania 

niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową oraz w ustawie z dnia 7 października 

2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 

ustaw.  

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2707
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Do najważniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy należy zaliczyć: (1) modyfikację 

definicji legalnej płynu do papierosów elektronicznych; (2) wyłączenie jednostek samorządu 

terytorialnego z obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru 

Podmiotów Akcyzowych, składania deklaracji podatkowych oraz prowadzenia ewidencji 

ilościowej energii elektrycznej – w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii, odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu 

terytorialnego, z uwzględnieniem zasady ustalania łącznej mocy generatorów do 1 MW 

odrębnie dla każdej z tych jednostek organizacyjnych; (3) wprowadzenie szczególnych zasad 

określania właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach dotyczących 

uprawnionego wysyłającego, gdy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą i podlega już 

obowiązkowi rejestracyjnemu, jako podmiot wysyłający; (4) doprecyzowanie regulacji 

normującą właściwość miejscową organu podatkowego w zakresie przemieszczania wyrobów 

akcyzowych oraz monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem krajowego 

systemu teleinformatycznego służącego do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych; 

(5) przesądzenie o tym, że System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych jest 

niedostępny, jeżeli nie ma możliwości przesyłania do niego dokumentów lub informacji, przy 

jednoczesnym upoważnieniu ministra finansów do określenia, w drodze rozporządzenia, 

przypadków, w jakich uznaje się, że jest on niedostępny; (6) modyfikację definicji legalnej 

standardowego zbiornika; (7) doprecyzowanie przepisu zwalniającego drobnych producentów 

wina i napojów fermentowanych z obowiązku produkcji tych wyrobów w składzie podatkowym; 

(8) wskazanie expressis verbis, że podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje 

wyroby akcyzowe, może w tym składzie magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe 

objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, nie tylko wyprodukowane przez 

inny podmiot, ale również wyprodukowane przez ten podmiot w innym składzie podatkowym, 

bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia; (9) wydłużenie, 

do dnia 31 grudnia 2029 r., zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących 

pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz o pojemności silnika spalinowego 

nieprzekraczającej 2000 cm³; (10) przedłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. wyłączenia od 

opodatkowania sprzedaży detalicznej benzyn silnikowych, olejów napędowych, 

biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz gazów przeznaczonych do napędu 

silników spalinowych; (11) przedłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. okresu obowiązywania 

potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących 

przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym; (12) 

przedłużenie do dnia 30 czerwca 2025 r. okresu, w którym Szef KAS może ograniczyć liczbę 

podmiotów, z którymi zostanie zawarta umowa o współdziałanie w zakresie podatków 

pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli okaże się to niezbędne 

do zapewnienia sprawnego i terminowego wykonywania zadań KAS.   

Ustawa wprowadza także zmiany dotyczące: (1) opłaty głównej, której podlega 

zawarcie porozumienia inwestycyjnego oraz terminu zapłaty podatku; (2) zasad dokonywania 

zwrotów VAT w terminie 15-dniowym; (3) przesunięcia do 1 stycznia 2024 r. daty stosowania 

przepisów statuujących zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli 

wchodzących w skład obiektu infrastruktury usługowej w rozumieniu ustawy o transporcie 

kolejowym; (4) modyfikacji zasad składania deklaracji podatkowych oraz zapłaty akcyzy w 

przypadku ubytku lub całkowitego zniszczenia określonych wyrobów akcyzowych; (5) okresu 

obowiązywania wiążących informacji stawkowych wydanych przed dniem 1 stycznia 2023 r.; 

(6) rozszerzenia katalogu sytuacji, w której nie obowiązuje tajemnica bankowa; (7) opłaty 

paliwowej; (8) obowiązku przekazywania organom KAS przez agentów rozliczeniowych 

informacji o transakcjach płatniczych akceptanta wykonywanych przy użyciu terminala 



płatniczego; (9) upoważnieniu ministra finansów do przekazania w 2022 r. Funduszowi 

Reprywatyzacji skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na nabywanie lub 

obejmowanie przez Skarb Państwa, w latach 2021 i 2022, akcji w spółkach, w tym na 

przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom choroby zakaźnej wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2.  

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

1)     art. 17, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 

7 lipca 2022 r.; 

2)     art. 10, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

3)     art. 1 pkt 30, art. 3, art. 4 pkt 2–4, art. 6, art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13 pkt 1, art. 14, 

art. 15 i art. 19, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.; 

4)     art. 1 pkt 5 lit. b w zakresie art. 21 ust. 3 pkt 5, pkt 15 i pkt 24, art. 2 oraz art. 16 pkt 1–3, 

które wchodzą w życie z dniem 13 lutego 2023 r. 

 

 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia 

Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 22 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 2714). 

 Obowiązek opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym nakłada dyrektywa 

2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny 

ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007, str. 27), dalej jako: 

„Dyrektywa Powodziowa”, której założenia są implementowane do wewnętrznego systemu 

prawnego poprzez ustawę z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z 

późn. zm.), dalej jako: „ustawa – Prawo wodne”. Zgodnie z art. 163 ust. 5 ustawy – Prawo 

wodne ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem map zagrożenia 

powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Zgodnie z zaktualizowaną w 2018 r. wstępną oceną ryzyka powodziowego, dalej jako: 

„aWORP”, opracowywaną na podstawie art. 167 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, na obszarze 

dorzecza Odry wyznaczono nowe obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, dla 

których zgodnie z art. 169 ust. 1 oraz art. 170 ust. 1 ustawy – Prawo wodne sporządza się 

mapy zagrożenia powodziowego, dalej jako: „MZP”, i mapy ryzyka powodziowego, dalej jako: 

„MRP”. Do dnia 22 października 2020 r. wykonano MZP i MRP dla obszaru dorzecza Odry. 

Natomiast zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy – Prawo wodne na podstawie MZP oraz MRP 

przygotowuje się plany zarządzania ryzykiem powodziowym, z uwzględnieniem podziału kraju 

na obszary dorzeczy i regiony wodne.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2023 roku. 

 

 

 

7/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

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

stanu zagrożenia epidemicznego 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 23 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 2737). 
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 W projekcie przewiduje się przedłużenie do dnia 31 marca 2023 r. obowiązywania 

aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu 

normatywnego, co jest uzasadnione: 

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

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

zakażonym tym wirusem; 2) sytuacją w innych państwach, w szczególności sąsiadujących 

z Rzecząpospolitą Polską. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2022 roku. 

 

 

 

8/ Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 

 Ustawa została opublikowana 23 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022, poz. 

2747). 

 Ustawa dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2019 r. 

(sygn. akt SK 22/16). Trybunał Konstytucyjny orzekł w nim, że art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozumiany w ten sposób, że 

pozwala na ustalenie mniej korzystnego przeznaczenia nieruchomości niż w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., jest 

niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.  

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 87 

przewidziała, że obowiązujące w dniu jej wejścia w życie (11 lipca 2003 r.), a uchwalone przed 

dniem 1 stycznia 1995 r. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zachowują moc 

do czasu uchwalenia nowych planów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 r.  

Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie 

z nieruchomości lub jej części w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym 

przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik 

wieczysty nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą 

szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Realizacja tych roszczeń może nastąpić 

również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu 

nieruchomości zamiennej. 

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości 

uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie 

skorzystał z powyższych praw, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu 

wartości nieruchomości (art. 37 ust. 1, 2 i 3).  

Natomiast, jeśli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość 

nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt 

pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do 

wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu 

wartości nieruchomości (art. 37 ust. 4).  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu wejścia w życie 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

a uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r., zachowały moc do czasu uchwalenia nowych 

planów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 r. W odniesieniu do gmin lub ich części, 

dla których rada gminy nie ustaliła nowych planów powstała tzw. luka planistyczna, trwająca 

do czasu ustalenia nowego planu miejscowego.  
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W sytuacjach, w których nieruchomość została objęta luką planistyczną, pojawiły się 

wątpliwości dotyczące:  

1) odszkodowania wypłacanego w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego 

zmianą, jeżeli korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny 

z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone (co często 

oznacza, że wartość nieruchomości zmalała),  

2) opłaty, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość 

nieruchomości wzrosła.  

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy stanu faktycznego, w którym wystąpiła luka 

czasowa między wygaśnięciem starego planu a uchwaleniem nowego, jednak wartość 

nieruchomości zmalała porównując nowy plan ze starym. Gmina odmawia wówczas 

odszkodowania lub wypłaca je mniejsze, twierdząc, że co prawda wartość nieruchomości 

zmalała porównując plan nowy ze starym, ale wartość nieruchomości, oceniając sposób jej 

wykorzystywania, była niższa niż wartość wynikająca ze starego planu. 

Celem uchwalonej ustawy jest przesądzenie, iż w przypadku wprowadzenia nowego planu 

zagospodarowania przestrzennego po luce planistycznej, gmina płaci sprzedającemu 

nieruchomość (pełne) odszkodowanie w wysokości różnicy między dawnym planem (sprzed 

1995 r.) a nowym planem, a nie jedynie w wysokości różnicy między wartością wynikającą 

z faktycznego wykorzystania nieruchomości a nowym planem. 

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

 

 

 

9/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie 

statystycznej karty wypadku przy pracy 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 23 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 2750). 

 W rozporządzeniu w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, tj. rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty 

wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 80, z późn. zm.), dokonano zmian i uszczegółowienia 

niektórych zapisów w klasyfikacjach i oznaczeniach kodowych dostosowując je do 

Europejskiej Statystyki w Zakresie Wypadków przy Pracy (European Statistics on Accidents at 

Work – ESAW), zawartych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 349/2011 z dnia 

11 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących wypadków 

przy pracy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie 

statystyk wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy 

oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk 

Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz. Urz. 

UE L 97 z 12.04.2011, str. 3). Rozporządzenie ma na celu ułatwienie wypełniania statystycznej 

karty wypadku oraz przetwarzania tych danych na poziomie europejskim. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

 

 

10/ Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w 

sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg 

na lata 2021–2027 
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 Rozporządzenie zostało opublikowane 23 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 2755). 

 Rozporządzenie zostało wydane 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 pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej, w ramach następujących programów Interreg na lata 2021–2027: 1) Programu 

Współpracy Interreg Polska–Słowacja 2021–2027, 2) Programu Współpracy Interreg Polska–

Saksonia 2021–2027, 3) Programu Współpracy Interreg Polska–Dania–Niemcy–Litwa–

Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021–2027, 4) Programu Współpracy Interreg NEXT Polska–

Ukraina 2021–2027 – a także podmioty udzielające tej pomocy. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

11/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie 

udzielania pomocy publicznej na inwestycje w obszarze energetyki w ramach programu 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 

 

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

2022, poz. 2774). 

 Rozporządzenie zostało wydane 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 pomocy publicznej na inwestycje, o 

których mowa w § 6, w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, 

Środowisko 2021–2027, a także podmioty jej udzielające. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

12/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie 

udzielania pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych w 

ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 

 

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

2022, poz. 2775). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie 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). Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania 

przedsiębiorcom pomocy publicznej na ochronę środowiska naturalnego w ramach inwestycji 

B1.1.1. Inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu 

Odbudowy i Zwiększania Odporności na projekty inwestycyjne dotyczące: 1) wytwarzania 

energii w wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z art. 40 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, 
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z późn. zm.2) ), 2) wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z art. 41 

rozporządzenia nr 651/2014 , a także podmioty jej udzielające. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

13/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie 

uwidaczniania cen towarów i usług 

 

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

2022, poz. 2776). 

 Obowiązek wydania rozporządzenia przez Ministra Rozwoju i Technologii wynika z 

konieczności wykonania upoważnienia ustawowego zawartego w dodawanym art. 4 ust. 6 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Ustawa stanowi 

implementację dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. 

w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom. 

Jest ona aktualnie nowelizowana w związku z koniecznością implementacji dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 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, zwanej dalej „dyrektywą „Omnibus””.  

Dyrektywa „Omnibus” ma na celu nowelizację czterech tytułowych dyrektyw chroniących 

interesy konsumenta, w tym dyrektywy o cenach. Przepisy dyrektywy będą implementowane 

do krajowego porządku prawnego w drodze ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta 

oraz niektórych innych ustaw (UC86), która w art. 5 zmienia ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług m.in. przez doprecyzowanie sposobu uwidaczniania 

cen w przypadku zastosowania obniżek cen (zmieniony art. 4 ust. 2–5 projektu).  

W związku ze zmianą merytoryczną ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług 

wynikającą z implementacji dyrektywy „Omnibus” zaszła konieczność wydania nowego 

rozporządzenia w oparciu o nowe upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego ds. 

gospodarki. 

Implementacja dyrektywy „Omnibus” wymagała wprowadzenia zmian w kilku ustawach 

konsumenckich. W ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług wprowadzono 

następujące doprecyzowujące zmiany: 

1. Zmieniono definicję ceny jednostkowej towaru lub usługi (art. 3 ust. 1 pkt 2). 

2. Doprecyzowano sposób uwidaczniania cen w przypadku zastosowania obniżek cen (art. 4 

ust. 2–5):  

a) w każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi będzie wprowadzony obowiązek 

podania obok informacji o obniżonej cenie również informacji o najniższej cenie tego towaru lub 

usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki (art. 4 ust. 2),  

b) w odniesieniu do towarów, które są oferowane do sprzedaży krócej niż 30 dni, obok 

informacji o obniżonej cenie, trzeba będzie podać również informację o najniższej cenie tego 

towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru lub usługi do 

sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (art. 4 ust. 3), 

c) w przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin 

przydatności będzie wprowadzony obowiązek podania informacji o obniżonej cenie oraz 

informacji o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki (art. 4 ust. 4), 
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d) analogiczne zasady uwidaczniania cen towarów i usług jak wskazane powyżej w lit. a-c 

będą obowiązywały także w reklamach, w których przedsiębiorca podaje cenę reklamowanego 

towaru lub usługi (art. 4 ust. 5).  

Doprecyzowano i uzupełniono także przesłanki, które należy uwzględnić przy nakładaniu kary 

na przedsiębiorcę naruszającego przepisy art. 4 dotyczące uwidaczniania cen, w tym również 

informowania o ich obniżkach (art. 6 ust. 3).  

- Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

 

 

14/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki 

obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego 

 

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

2022, poz. 2778). 

 Rozporządzenie zostało wydane zgodnie z upoważnieniem ustawowym określonym w art. 60r 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wypełnia obowiązek (spoczywający na 

ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa) określony w tym przepisie. Rozporządzenie uzupełnia obszerne 

regulacje dotyczące książki obiektu budowlanego znajdujące się w rozdziale 5d (pt. Książka 

obiektu budowlanego) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, który to rozdział 

zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r. Rozporządzenie określa: 1) z jakich 

elementów składać się ma książka obiektu budowlanego; 2) wymogi techniczne dotyczące 

prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci papierowej; 3) jak wpisy w książce 

obiektu budowlanego powinny być dokonywane i jak powinny wyglądać, a także w jaki sposób 

mają być systematyzowane; 4) sposób uwierzytelniania i autoryzacji oraz wpływ tego procesu 

na prowadzenie książko obiektu budowlanego w postaci elektronicznej. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

 

 

15/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w 

ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług 

 

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

2022, poz. 2810). 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji 

w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.), zwane dalej 

„rozporządzeniem ws. JPK_VAT”, określa szczegółowy zakres danych zawartych 

w deklaracjach podatkowych i w ewidencji.  Zmiany przepisów rozporządzenia ws. JPK_VAT, 

jak wskazano w ocenie skutków regulacji, mają charakter upraszczający oraz 

doprecyzowujący. W celu doprecyzowania kwestii odnoszącej się do ewidencjonowania 

dokumentów zbiorczych zaproponowano zmianę brzmienia pkt 13 zawartego w części II 

objaśnień. Ponadto zmiany zaproponowane w § 10 i 11 mają charakter doprecyzowujący. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 
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16/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyłączenia 

obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 29 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 2834). 

 Nowelizacja dotyczy aktualizacji katalogu ograniczeń i wyłączeń w stosowaniu tzw. 

mechanizmu pay & refund, zawartych w obowiązującym rozporządzeniu z 31 grudnia 2018 r., 

ze względu na wygaśnięcie terminów ograniczeń i zmiany wprowadzone z dniem 1 stycznia 

2022 r. Nowelizacja jest związana także z sygnalizowanym przez tzw. płatników technicznych 

(podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze) i emitentów 

problemem w realizacji obowiązków dotyczących poboru zryczałtowanego podatku 

dochodowego z tytułu wypłaty należności i świadczeń z papierów wartościowych zapisanych 

na wspomnianych rachunkach. Dotyczy on ustalenia występowania powiązań między 

podmiotami i przekroczenia otrzymanych przez podatnika należności ponad kwotę 2 000 000 

zł, tj. obowiązków informacyjnych ciążących na emitencie i płatniku technicznym. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

 

 

17/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyłączenia 

obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 30 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 2852). 

 Nowelizacja dotyczy aktualizacji katalogu ograniczeń i wyłączeń w stosowaniu tzw. 

mechanizmu pay & refund, zawartych w obowiązującym rozporządzeniu z 31 grudnia 2018 r., 

ze względu na zmiany wprowadzone 1 stycznia 2022 r. Nowelizacja dotyczy również  

sygnalizowanego przez tzw. płatników technicznych (podmioty prowadzące rachunki papierów 

wartościowych lub rachunki zbiorcze) i emitentów problemu w realizacji obowiązków 

dotyczących poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty należności od 

papierów wartościowych zapisanych na wspomnianych rachunkach. Dotyczy on ustalenia 

występowania powiązań między podmiotami i przekroczenia otrzymanych przez podatnika 

należności ponad kwotę 2 000 000 zł., tj. obowiązków informacyjnych ciążących na emitencie 

i płatniku technicznym. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

 

 

18/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej 

udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 30 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 2861). 
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 Podstawą prawną do wydania rozporządzenia jest upoważnienie zawarte w art. 14 ust. 3 pkt 

1–10 i 12 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, zwanej dalej „ustawą 

o WNI”. Obecnie kwestie związane z udzielaniem pomocy publicznej niektórym 

przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom 

na realizację nowych inwestycji, zwane dalej „rozporządzeniem z 2018 r.”. 

W ocenie skutków regulacji wskazuje się, że potrzeba wydania nowego rozporządzenia, które 

zastąpi przepisy rozporządzenia z 2018 r., wynika z szeregu czynników. 

Po pierwsze, z dniem 1 stycznia 2023 r. utraci moc rozporządzenie z 2018 r. w związku z 

wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

W art. 24 ustawy zmieniono bowiem brzmienie art. 14 ust. 3 ustawy o WNI, który stanowi 

upoważnienie ustawowe na podstawie, którego wydane zostało rozporządzenie z 2018 r. 

Jednakże w art. 84 ust. 5 ustawy uregulowano, że dotychczasowe przepisy wykonawcze 

wydane na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o WNI zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o WNI, w brzmieniu 

nadanym ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. 

Zatem obecnie obowiązujące rozporządzenie z 2018 r. będzie obowiązywać do dnia 31 

grudnia 2022 r. i zostanie zastąpione przez projektowane rozporządzenie. 

Po drugie, celem regulacji jest wprowadzenie zmian o charakterze doprecyzowującym i 

porządkującym, wynikających z wątpliwości zgłaszanych przez przedsiębiorców stosujących 

przepisy rozporządzenia z 2018 r. 

Po trzecie, zamiarem wnioskodawcy jest zwiększenie dostępu do wsparcia w przypadku 

reinwestycji, tj. inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne 

związanych ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją 

produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w 

zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 

Nadrzędnym celem polityki inwestycyjnej jest nie tylko przyciąganie inwestorów, ale przede 

wszystkim zachęty do dalszego rozwoju inwestycji w kraju, ich rozbudowywania, zwiększania 

zdolności produkcyjnych, a tym samym wykształcenia trwałych i długofalowych powiązań 

gospodarczych skutkujących powstawaniem złożonych łańcuchów gospodarczych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

 

 

19/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów 

oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w 

celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 30 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 2862). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku 

paliw (Dz. U. poz. 1967, 2127, 2185, 2236, 2243 i 2687). Rozporządzenie określa wzory 

oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku 

paliw. 
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 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

20/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej na przedsięwzięcia realizowane w 

ramach inwestycji B2.2.2 „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne” 

objętej wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 30 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2022, poz. 2863). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie 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). Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania 

przedsiębiorcom pomocy na przedsięwzięcia realizowane w ramach inwestycji B2.2.2 

„Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne” objętej wsparciem ze środków 

Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także podmiot udzielający 

pomocy. Zgodnie z aktem prawnym pomoc jest udzielana jako: pomoc operacyjna lub 

inwestycyjna dla klastrów innowacyjnych; pomoc inwestycyjna na:  propagowanie energii ze 

źródeł odnawialnych, efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy, infrastrukturę 

energetyczną; pomoc na badania środowiska; pomoc de minimis. 

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

 

 

 

21/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie 

funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 2 stycznia 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2023, 

poz. 1). 

 Rozporządzenie określa: adres strony internetowej rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta 

w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, ora  zakres 

uprawnień dla poszczególnych użytkowników, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach. Adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do 

indywidualnego konta w BDO: www.bdo.mos.gov.pl. Zakres uprawnień dla poszczególnych 

użytkowników, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

określa załącznik do rozporządzenia.  

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

 

 

 

22/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 

używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 

niebędących własnością pracodawcy 
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 Rozporządzenie zostało opublikowane 2 stycznia 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2023, 

poz. 5). 

 Zgodnie z zapisami aktu prawnego koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa 

pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż: 

1) dla samochodu osobowego: a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł, b) o 

pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł, 2) dla motocykla – 0,69 zł, 3) dla 

motoroweru – 0,42 zł.”. W przypadku gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego 

pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów 

używania pojazdów do celów służbowych stosuje się stawki określone w niniejszym 

rozporządzeniu.  

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

 


