
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 4 do 11 stycznia 2022 roku 

Raport na dzień 11 stycznia 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 21. 
projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 
Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 5. projektów rozporządzeń dotyczących 
podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały 
one omówione w tekście poniżej. 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (numer z wykazu: UD475) 
 

Zmiana ustawy ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych 
produkujących świnie, przez wprowadzenie wsparcia finansowego do oleju napędowego 
wykorzystywanego w produkcji świń. 

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie limitu zwrotu oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji świń jako dodatkowego limitu dla gospodarstw rolnych na 1 
ha użytków rolnych oraz limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego w chowie i 
hodowli krów. Przyjęcie mnożnika w wysokości 4 wynika z przeliczenia ilości zużycia oleju 
napędowego do utrzymania Dużych Jednostek Przeliczeniowych świń w bazowym stadzie 
świń i ich podzieleniu na sztuki fizyczne stada bazowego, przy założeniu, że 75% pasz 
pochodzi z produkcji z gospodarstwa rolnego utrzymującego świnie. Dane o zużyciu oleju 
napędowego na 1 DJP w produkcji świń pochodzą z Instytutu Zootechniki. 

Gminy jako zadanie zlecone będą przeprowadzały postępowania w sprawie zwrotu podatku 
akcyzowego producentom rolnym i jego wypłaty. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zwrocie-
podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-
produkcji-rolnej-2/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Społeczności energetyczne w KPO – konsultacje kryteriów wyboru przedsięwzięć (brak 

numeru w wykazie) 
 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) prowadzi konsultacje społeczne propozycji 
wskazówek w zakresie sporządzania koncepcji rozwoju dla klastrów energii oraz spółdzielni 
energetycznych dot. naboru dla części przedinwestycyjnej B2.2.2. 
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W terminie 4-20 października 2022 r. odbyły się konsultacje kryteriów wyboru przedsięwzięć 
dla Inwestycji B2.2.2 "Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne" w ramach 
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dot. części przedinwestycyjnej (część 
A). 

W odpowiedzi na komunikat o konsultacjach do Ministerstwa wpłynęło 13 odpowiedzi od 
klastrów energii, spółdzielni energetycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego, które 
zgłosiły łącznie 81 uwag. 

Na stronie MRiT znajdują się: 

 raport z konsultacji wraz z tabelą odnoszącą się do poszczególnych uwag, 

 nowy projekt kryteriów (wynikającym z konsultacji). 

W wyniku konsultacji podjęto decyzję o opracowaniu dodatkowego dokumentu 
stanowiącego wskazówki dotyczące opracowywania koncepcji rozwoju społeczności 
energetycznych (klastrów energii i spółdzielni energetycznych). 

Jednocześnie informujemy, że wnioski w ramach naboru będą oceniane również według tzw. 
kryteriów horyzontalnych, które zostały przyjęte dla całego KPO przez Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji założeń (1 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/spolecznosci-energetyczne-w-kpo-konsultacje-
kryteriow-wyboru-przedsiewziec/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (numer z wykazu: MZ 1453) 
 

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu 
pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2086, z późn. zm.) 
została dokonana w oparciu o dotychczasowe doświadczenia dotyczące realizacji świadczeń 
zdrowotnych w ramach pilotażu przez funkcjonujące centra zdrowia psychicznego. Ponadto 
kluczowym elementem zmiany jest rozszerzenie programu pilotażowego o kolejnych 
realizatorów. Rozporządzenie rozwiązuje problemy interpretacyjne w zakresie warunków 
kadrowych niezbędnych do spełniania przez centrum zdrowia psychicznego (czp). Ponadto 
zmianie ulegają przepisy dotyczące funkcjonowania punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego w 
kontekście możliwości udzielania świadczeń osobom poniżej 18 r.ż. 

W projekcie rozporządzenia dokonano zmiany § 9a rozporządzenia dotyczącego zapewnienia 
odpowiedniej liczby łóżek na oddziale dziennym, tj. 25 miejsc na 100 tys. osób, przez 
doprecyzowanie przepisu, zgodnie z którym, warunek § 9a rozporządzenia będzie spełniony 
także wówczas, gdy do liczby miejsc oddziału dziennego psychiatrycznego część VIII kodu 
resortowego – 2700, doliczy się miejsca oddziału dziennego psychiatrycznego 
rehabilitacyjnego – kod 2702. 

Zmiana zaproponowana w § 11 w ust. 12 ma na celu ułatwienie realizacji konsultacji 
telefonicznych dla specjalistów, o których mowa w § 11 ust. 10 pkt 1.  

Wprowadzono również zmiany w treści § 16 rozporządzenia, dotyczące konieczności 
spełniania warunków kadrowych w kontekście osób zatrudnionych w czp w ramach 
poszczególnych zakresów. Zaproponowane brzmienie doprecyzowuje intencję projektodawcy, 
zgodnie z którą minimalne normy zatrudnienia wynikające z rozporządzenia koszykowego 
stosowało się wyłącznie do świadczeń stacjonarnych i izby przyjęć. Minimalne normy 
zatrudnienia dla świadczeń dziennych, ambulatoryjnych i środowiskowych są określone 
łącznie w załączniku nr 1a do rozporządzenia czp – do tych zakresów świadczeń nie stosuje 
się rozporządzenia koszykowego. Natomiast pozostałe minimalne normy zatrudnienia są 
łączne dla całego personelu czp.  

Dodatkowo rozszerzono program pilotażowy o kolejnych realizatorów, a także część 
podmiotów dotychczas realizująca program pilotażowy zwiększyła swój obszar działania. 
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Dodatkowo zmianie ulegają przepisy dotyczące funkcjonowania punktu zgłoszeniowo 
koordynacyjnego. Zmiana zaproponowana w § 12 ust. 1 ma na celu zwiększenie maksymalnej 
liczby osób, na które powinien przypadać jeden punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny co wynika 
z dotychczasowych doświadczeń w ramach realizacji pilotażu. 
 
Projekt rozporządzenia na konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-programu-pilotazowego-w-centrach-zdrowia-psychicznego/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli podatkowej (numer z wykazu: 671) 
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wzoru imiennego 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. U. poz. 1414) jest wykonaniem 
delegacji ustawowej zawartej w art. 283 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707). 

Zawarte w formularzu KON-W Pouczenie o podstawowych prawach i obowiązkach 
kontrolowanego w pkt 8 lit. d odwołuje się do przepisu art. 286 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. 
Przepis ten zmieniony został ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 
elektronicznych (Dz. U. poz. 2320, z późn. zm.), który wszedł w życie 5 października 2021 r. 
Zawarta w formularzu KON-W  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH w części Prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych, wskazuje prawo do usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), 
zwanego dalej „RODO”, które nie ma zastosowania w przypadku przetwarzania danych 
osobowych, które odbywa się w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Celem projektu jest opracowanie nowego  wzoru imiennego upoważnienia do 
przeprowadzenia kontroli podatkowej (KON-W) z uwzględnieniem aktualizacji podstawy 
prawnej i zmiany Pouczenia o podstawowych prawach i obowiązkach kontrolowanego. 
Ponadto w INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH wykreślono zapis o 
prawie do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO. Dodatkowo w stosunku 
do aktualnie obowiązującego formularza KON-W dokonano zmian aktualizacyjnych. 

Przepisy rozporządzenia oddziałują na kontrolowanego, któremu organ podatkowy doręcza 
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-wzoru-
imiennego-upowaznienia-do-przeprowadzenia-kontroli-podatkowej/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie upoważnienia Sieci 

Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej 
Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego do uznawania kwalifikacji 
zawodowych (numer z wykazu: 77) 

 

W związku z włączeniem Łukasiewicz – IMP do Łukasiewicz – IMBiGS oraz zmianą nazwy 
Łukasiewicz – IMBiGS na Łukasiewicz – WIT niezbędne jest wydanie nowego rozporządzenia 
upoważniającego m.in. Łukasiewicz – WIT do uznawania nabytych w innych niż 
Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych do 
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wykonywania zawodów regulowanych: 1) pirotechnika, 2) rusznikarza, 3) specjalisty do spraw 
oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, 4) technika oczyszczania 
terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, 5) operatora urządzeń do produkcji 
materiałów wybuchowych. 

Zgodnie z § 3 projektu rozporządzenia decyzje w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do 
wykonywania zawodów regulowanych wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, zachowują moc. 

Zgodnie z § 4 projektu rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii z dnia 25 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej 
Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – 
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-i-
technologii-w-sprawie-upowaznienia-sieci-badawczej-lukasiewicz-instytutu-przemyslu-
organicznego-oraz-sieci-badawczej-lukasiewicz-warszawsk/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie systemu oceny ryzyka 

podmiotów wykonujących przewóz drogowy (numer z wykazu: 269) 
 

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 89 ust. 
5 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) 
i ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowego ustępu 3a w art. 2 oraz 
zmienionego art. 9 dyrektywy 2006/22/WE (wprowadzonego w art. 2 pkt 3c i pkt 9 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej 
przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące 
delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 
2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz 
rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 49), stanowiącej 
jeden z aktów wchodzących w skład tzw. Pakietu Mobilności I). 

Projekt rozporządzenia, opierając się na obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 21 października 2019 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów 
wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. poz. 2123), zastępuje dotychczasowy sposób 
obliczania współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia 
pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania 
tachografów, wspólnym wzorem służącym obliczaniu stopnia ryzyka przedsiębiorstw 
transportowych. Nowy wzór został ustanowiony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 
2022/695 z dnia 2 maja 2022 r. ustanawiającym zasady stosowania dyrektywy 2006/22/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnego wzoru służącego obliczeniu 
stopnia ryzyka przedsiębiorstw transportowych (Dz. Urz. UE L 129 z 3.5.2022, str. 33). 
Zastosowanie powyższego wzoru ma na celu klasyfikację kontrolowanych przedsiębiorstw do 
odpowiedniego przedziału ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem 2022/695. 

Projekt rozporządzenia, podobnie jak przepisy dotychczasowe, przewiduje dwa odrębne 
systemy ryzyka, z których jeden odnosi się do naruszeń dotyczących czasu prowadzenia 
pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania 
tachografów, a drugi do naruszeń dotyczących stanu technicznego pojazdów kategorii M2, 
M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4. 
 
Projekt rozporządzenia na konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-systemu-
oceny-ryzyka-podmiotow-wykonujacych-przewoz-drogowy/ 
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II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano 73 akty prawne, tzn. ustawy, rozporządzenia Rady 

Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, obwieszczenia w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego. Z powyższych publikacji w zainteresowaniu pracodawców i 

przedsiębiorców znaleźć się mogą następujące akty prawne: 

 

1/ Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach 

zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia 

realizacji inwestycji mieszkaniowych 

 Ustawa została opublikowana 4 stycznia 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2023, 

poz. 28). 

 Ustawa określa zasady współdziałania członków kooperatywy mieszkaniowej w celu 

realizacji inwestycji mieszkaniowej oraz zbywania nieruchomości należących do 

gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. 

 Inwestycją mieszkaniową w jej rozumieniu jest realizacja przez członków kooperatywy 

mieszkaniowej albo przez spółdzielnię mieszkaniową przedsięwzięcia inwestycyjno-

budowlanego służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych członków tej kooperatywy 

mieszkaniowej, bądź członków tej spółdzielni mieszkaniowej, ich rodzin, krewnych lub 

znajomych chcących z nimi zamieszkać, która mogłaby się dokonać poprzez nabycie 

nieruchomości gruntowej i wybudowaniu na niej co najmniej jednego budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego, bądź budynków mieszkalnych jednorodzinnych, bądź 

nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej co najmniej jednym budynkiem oraz 

przeprowadzenie robót budowlanych, po zakończeniu których części składowe tej 

nieruchomości stanowić będą budynek (budynki) obejmujące lokale mieszkalne bądź 

jednorodzinne mieszkalne, w których nie wyodrębniono lokalu przy założeniu, że ich 

łączna liczba będzie większa niż dwa (art. 2 ust. 1). 

 Kooperatywę mieszkaniową tworzy co najmniej trzech członków będących wyłącznie 

osobami fizycznymi (art. 4 ust. 2) współdziałających między sobą na podstawie umowy 

kooperatywy mieszkaniowej, bądź umowy spółki cywilnej (art. 5 ust. 1), sporządzonej 

według zasad określonych w art. 6 ust. 1 i 2, art. 7, art. 8, art. 9 i art. 10. Przez członka 

kooperatywy mieszkaniowej rozumie się również własne lub przysposobione dziecko jej 

członka a także jego spadkobiercę (art. 11 ust. 3). 

 Ustawa precyzuje zasady według których rada gminy może zbywać nieruchomości 

należące do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na wsparcie realizacji 

inwestycji mieszkaniowych (art. 12-30) wyłącznie w formie przetargu pisemnego 

ograniczonego (art. 12 pkt 2). 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r. 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 9 stycznia 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2023, poz. 45). 

 Rozporządzenie uzupełnia obszerne regulacje dotyczące dziennika budowy znajdujące 

się w rozdziale 5a (pt. Dziennik budowy) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

który to rozdział zacznie obowiązywać od dnia 27 stycznia 2023 r. 

 Rozporządzenie określa: 



o z jakich elementów składać się ma dziennik budowy; 
o jakie czynności w ramach wydawania dziennika budowy będzie podejmował 

organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego; 
o wymogi techniczne dotyczące dziennika budowy w postaci papierowej; 
o jak powinny wyglądać wpisy w dzienniku budowy, a zwłaszcza te o kluczowym 

znaczeniu (dot. powoływania osób na określone funkcje na budowie lub 
protokołów związanych procesem budowlanym); 

o sposób uwierzytelniania i autoryzacji oraz wpływ tego procesu na prowadzenie 
dziennika budowy w postaci elektronicznej. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2023 r. 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 9 stycznia 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2023, poz. 56). 

 Rozporządzenia realizuje upoważnienie zawarte w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, które stanowi, że minister właściwy do spraw klimatu może określić, 

w drodze rozporządzenia, wymagania dla określonych procesów przetwarzania lub dla 

instalacji do przetwarzania odpadów, z wyjątkiem składowania na składowiskach 

odpadów i termicznego przekształcania w spalarniach odpadów lub współspalarniach 

odpadów, oraz wymagania dla odpadów powstających w wyniku tych procesów, kierując 

się zapobieganiem zagrożeniom dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także 

zapobieganiem nieprawidłowościom przy przetwarzaniu odpadów. 

 Głównym celem opracowywanego rozporządzenia jest określenie wymagań dla 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów 

pochodzących ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, w taki sposób, aby 

uzyskany stabilizat nie zawierał już odpadów ulegających biodegradacji i mógł być 

bezpiecznie unieszkodliwiany na składowisku odpadów. Dlatego też wiodącym procesem 

w mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych jest proces unieszkodliwiania. Natomiast nowo powstałe odpady w procesie 

mechanicznym w instalacji MBP, przeznaczone do odzysku, będą zagospodarowywane 

na zasadach ogólnych określonych w ustawie o odpadach. 

 Dodatkowo doprecyzowano definicję procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w oparciu o miejsce 

prowadzenia tego procesu, tj. w instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), 

co ma na celu zapewnienie prawidłowości prowadzenia tego procesu. 

 Rozporządzenie uzupełniono o obowiązek prowadzenia rozładunku i mechanicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w obiekcie 

zamkniętym będącym budynkiem w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), uniemożliwiającym 

oddziaływanie czynników atmosferycznych na te odpady, wyposażonych w szczelne 

podłoże zapobiegające przedostawaniu się odcieków do środowiska i urządzenia 

wentylacyjne oraz ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza, 

co ma na celu ograniczenie emisji do środowiska (w konsekwencji również uciążliwości 

zapachowych). 

 Sposób klasyfikowania procesów mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów 

dostosowano do obecnie określonych w ustawie o odpadach procesów odzysku i 



unieszkodliwiania odpadów, co ma na celu m.in. ujednolicenie klasyfikowania procesów, 

aby stworzyć te same warunki dla podmiotów prowadzących instalacje i zagwarantować 

równość tych podmiotów wobec prawa. Klasyfikacja procesów odzysku i 

unieszkodliwiania zawarta jest w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, jako 

niewyczerpujący wykaz procesów odzysku lub unieszkodliwiania. 

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

 

4/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 

w Kodeksie pracy 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 10 stycznia 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2023, poz. 73). 

 Rozporządzenie aktualizuje stan prawny i dostosowuje go do stanu faktycznego. 

 Rozporządzenie odnosi się do (m.in):  

o § 3 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia – skorygowano błędne odesłanie do lit. b–d, ponieważ 

lit. c została uchylona z dniem 1 kwietnia 2015 r. na podstawie § 1 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 457);  

o zmiana § 7 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia wynika z konieczności wprowadzenia 

aktualnej terminologii wynikającej, w szczególności, z przepisów wydanych na 

podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy 

(Dz. U. 2022 r. poz. 437);  

o § 11 ust. 1 rozporządzenia, w którym odwołuje się do trybu i wzoru wydawania 

zaświadczenia lekarskiego do nieobowiązującego już – od dnia 1 stycznia 2016 r. – 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru 

zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli 

lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 229);  

o załącznika nr 3a do rozporządzenia ustalającym wzór skierowania na badania 

lekarskie w objaśnieniach w pkt 1 lit. e, wskazane zostały przepisy wydane na 

podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1941 oraz z 2022 r. poz. 974) dotyczące dawek granicznych 

promieniowania jonizującego.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2023 roku. 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 11 stycznia 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2023, poz. 80). 

 Rozporządzenie wprowadza zmiany w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I 

"Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu 

świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej" oraz w 

załączniku nr 4. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2023 roku. 



 


