
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 26 stycznia do 1 lutego 2023 roku 

Raport na dzień 1 lutego 2023 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 50. projektów rozporządzeń 
Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów 
członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one 
omówione w tekście poniżej. 
 

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

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź (zgłoszone w ramach Komitetu ESG przy 
Krajowej Izbie Gospodarczej – konsultacje publiczne projektu rozporządzenia delegowanego 
Komisji Europejskiej (KE) uzupełniającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do standardów zrównoważonego raportowania, którego celem jest formalna 
akceptacja Europejskich Standardów Raportowania w zakresie Zrównoważonego Rozwoju 
(ESRS) opracowanych przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej 
(European Financial Reporting Advisory Group) (EFRAG), które zostało przesłane do 
Ministerstwa Finansów. 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/wsparcie-stanowiska-krajowej-izby-gospodarczej-
kig-przygotowanego-przez-czlonkow-komitetu-ds-esg-przy-krajowej-izbie-gospodarczej-w-
sprawie-projektu-rozporzadzenia-delegowanego-komisji-europejskiej/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie rejestru 

podmiotów świadczących usługi rozwojowe (numer z wykazu: 57) 
 

Podstawą do wydania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
rozporządzenia w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe jest art. 6a ust. 
5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2022 r. poz. 2080 i 2185). 

Niniejszy projekt rozporządzenia został przygotowany w związku ze zmianą art. 6a ust. 5 jako 
przepisu upoważniającego w ustawie o utworzeniu PARP, wprowadzoną ustawą z 28 kwietnia 
2022 r. o  zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 
finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079). W myśl nowego przepisu, minister właściwy do 
spraw rozwoju regionalnego określi w drodze rozporządzenia w szczególności wymagania, 
jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o wpis do rejestru podmiotów świadczących 
usługi rozwojowe zwanego dalej „rejestrem”, lub wpisane do rejestru, tryb ich weryfikacji oraz 
standardy świadczenia usług rozwojowych, mając na względzie zapewnienie należytej jakości 
tych usług. 
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Potrzeba wprowadzenia projektowanych przepisów wynika z kontynuacji funkcjonowania Bazy 
Usług Rozwojowych (BUR), w perspektywie finansowej 2021–2027 w ramach programu 
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), w tym z planowanego 
zwiększenia roli i  zasięgu tego systemu, a także w  związku z przyjętymi założeniami wniosku 
o dofinansowanie projektu „Kontynuacja działań mających na celu rozwój i utrzymanie 
ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)” w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014–2020, nakładającymi obowiązek dokonania okresowego przeglądu 
kryteriów rejestracji podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz standardu świadczenia 
usług rozwojowych w BUR 

W stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia, rekomendowane rozwiązanie 
polega na wprowadzeniu do rozporządzenia mechanizmów blokujących publikację usług lub 
świadczenie już opublikowanych przez podmioty usług, wobec których istnieje  podejrzenie o 
nierzetelne ich świadczenie, i wobec których PARP rozpoczęła postępowanie wyjaśniające. 
Ponadto, rekomendowane rozwiązanie polega na wprowadzeniu w większości zmian o 
charakterze porządkowym i wynikającym z przepisów ustawy o utworzeniu PARP. 
 
Projekt rozporządzenia na konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-rejestru-
podmiotow-swiadczacych-uslugi-rozwojowe/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i sposobu 

przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (numer z wykazu: 
933) 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i sposobu 
przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687), w 
związku ze zmianą brzmienia art. 94 tej ustawy (art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o 
zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1576). 
Zmiana rozporządzenia ma generalnie charakter dostosowujący, wynikający bezpośrednio z 
wejścia w życie zmienionego przepisu art. 94 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska. 

Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących 
zanieczyszczenia powietrza doprecyzowuje zakres przekazywanych przez zarząd 
województwa informacji o uchwale sejmiku województwa w sprawie aktualizacji programu 
ochrony powietrza, o której mowa w art. 91 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
sprawozdania okresowego i końcowego z realizacji aktualizacji tego programu. 

Dodatkowo w projekcie określono zakres i układ sprawozdania okresowego oraz 
sprawozdania końcowego z realizacji programu ochrony powietrza, i jego aktualizacji, o 
których mowa w art. 91 ustawy – Prawo ochrony środowiska, a także planu działań 
krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ustawy – Prawo ochrony środowiska, które będą 
przekazywać wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz starosta, w zakresie swojej 
właściwości, do właściwego zarządu województwa oraz właściwego wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska. 
 
Projekt rozporządzenia na konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-zakresu-i-
sposobu-przekazywania-informacji-dotyczacych-zanieczyszczenia-powietrza/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (numer z wykazu: 83) 
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Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie dokumentacji pracowniczej, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 2981 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1510, 1700 i 2140). Nowelizacja Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek 
przekazania nowozatrudnionemu pracownikowi, objętemu kontrolą trzeźwości lub kontrolą na 
obecność środków działających podobnie do alkoholu, przed dopuszczeniem go do pracy, 
informacji o wprowadzeniu ww. kontroli, grupach lub grupie pracowników objętych kontrolą i 
sposobie jej przeprowadzania, w tym rodzaju urządzenia wykorzystywanego do kontroli, 
czasie i częstotliwości jej przeprowadzania. Informacje te pracodawca będzie przekazywał 
pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej. Dodatkowo nowelizacja przewiduje 
wprowadzenie pracy zdalnej na stałe do polskiego porządku prawnego, która zastąpi 
telepracę. Dokumenty związane z pracą zdalną będą przechowywane w aktach osobowych 
pracowników. 

Proponuje się rozszerzenie części B akt osobowych o dokumenty zawierające potwierdzenie 
poinformowania pracownika o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na 
obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, grupie lub grupach 
pracowników objętych taką kontrolą i sposobie jej przeprowadzenia. Projekt rozporządzenia 
przewiduje również dodanie nowej części „E” akt osobowych obejmującej informacje związane 
z kontrolą trzeźwości pracowników lub kontrolą na obecność w ich organizmie środków 
działających podobnie do alkoholu oraz z badaniem pracowników na obecność w ich 
organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonym przez 
uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. 

W związku z zastąpieniem przepisów dotyczących telepracy w Kodeksie pracy, przepisami 
regulującymi pracę zdalną, konieczne jest również uwzględnienie w aktach osobowych 
pracownika tej formy wykonywania pracy. 
 
Projekt rozporządzenia na uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-dokumentacji-pracowniczej/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów (numer z 
wykazu: 472) 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 17 ustawy z 
dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 i 2727) 
-  tzw. ustawa o KSEP. Wydanie nowego rozporządzenia wynika ze zmiany upoważnienia 
ustawowego zawartego w nowelizowanej ustawie o KSEP. Zgodnie z ww. upoważnieniem 
minister właściwy do spraw rozwoju wsi określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów uwzględniając 
dane zawarte w ewidencji producentów oraz biorąc pod uwagę zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania systemu. 

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
9 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis 
do ewidencji producentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2679). Większość projektowanych przepisów 
jest powtórzeniem przepisów zawartych w ww. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Zasady dotyczące wpisu do ww. ewidencji producentów oraz nadawania numeru 
identyfikacyjnego nie uległy jednak zmianie. 

Oczekiwanym efektem jest umożliwienie wpisu do ewidencji producentów oraz nadawanie 
numeru identyfikacyjnego podmiotom, które planują skorzystać ze schematów pomocowych 
obsługiwanych przez ARiMR. 
 
Projekt rozporządzenia na konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap).. 
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-w-sprawie-
szczegolowych-wymagan-jakie-powinien-spelniac-wniosek-o-wpis-do-ewidencji-
producentow/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku 
legalizacyjnego (numer z wykazu: 271) 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu 
legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego 
został wpisany do Wykazu Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod nr 271. 

Projekt rozporządzenia ma charakter porządkujący i nie zmienia dotychczasowego stanu 
prawnego w zakresie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych 
i wzorów znaku legalizacyjnego. 

Uwzględniając powyższe projekt rozporządzenia: 

- zmienia brzmienie przepisu § 1 ust. 2 pkt 3 nowelizowanego rozporządzenia określającego 
skrót „rozporządzenia o rejestracji pojazdów” poprzez odesłanie do nowego rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, 
wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją 
pojazdów (Dz. U. poz. 1847), 

- aktualizuje odesłania do przepisów o rejestracji pojazdów zawarte w § 3 ust. 1 pkt 1a i 1b 
nowelizowanego rozporządzenia stosując numerację z ww. nowego rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. 
 
Projekt rozporządzenia na konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-trybu-legalizacji-tablic-rejestracyjnych-oraz-warunkow-
technicznych-i-wzorow-znaku-legalizacyjnego/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze 
środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2023 (numer z wykazu: 645) 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 
69h ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników (Dz.U. z 2022 r. poz. 318, 807 i 2666) dla ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych do wydania rozporządzenia określającego szczegółowy sposób postępowania w 
zakresie nabywania oraz obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez 
Prezesa Rady Ministrów, ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Środki Funduszu mogą być 
przeznaczane na nabywanie lub obejmowanie akcji w spółkach w roku 2023. 

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania 
przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2021-2022  (Dz. U. 
poz. 2465) dotyczy nabywania lub obejmowania akcji w spółkach w latach 2021-2022. Ustawa 
z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2023 w art. 25 umożliwia ministrowi właściwemu do spraw budżetu przekazanie w 2023 
r. Funduszowi skarbowych papierów wartościowych. Wobec tego, że dotychczasowe 
rozporządzenie obowiązywało do końca 2022 r. konieczne jest wydanie rozporządzenia na rok 
2023. 

Rozwiązania w akcie prawnym: Umowę nabycia akcji lub umowę inwestycyjną dotyczącą 
objęcia akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu zawiera Prezes Rady Ministrów. 
Przekazanie środków lub skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 25 ust. 
1 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
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budżetowej na rok 2023 z Funduszu na sfinansowanie nabycia lub objęcia przez Skarb 
Państwa akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych będzie następowało na 
pisemne zlecenie składane dysponentowi Funduszu przez Prezesa Rady Ministrów. W celu 
stwierdzenia, czy Skarb Państwa, obejmując akcje będzie działał na warunkach 
akceptowalnych dla inwestora prywatnego, niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji 
na rynku świadczonych usług będzie sporządzał test prywatnego inwestora. Dysponent 
Funduszu będzie prowadził obsługę finansowo-księgową realizacji umowy nabycia akcji, 
umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji oraz umowy objęcia akcji ze środków Funduszu. 
 
Projekt rozporządzenia na konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-
szczegolowego-sposobu-postepowania-w-zakresie-nabywania-lub-obejmowania-przez-
skarb-panstwa-akcji-ze-srodkow-funduszu-reprywatyzacji-w-roku-2023/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano 39 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 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej 

 Ustawa została opublikowana 26 stycznia 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2023, 

poz. 180). 

 Ustawa o Systemie Informacji Finansowej implementuje art. 1 pkt 19, art. 1 pkt 25 lit b i 

art. 1 pkt 42 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 

2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu 

systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej 

dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L nr 156 z 19.06.2018 r., str. 43). 

 Celem aktu prawnego jest utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) służącego 

gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych 

rachunkach (zdefiniowanych w tym projekcie szeroko, obejmujących rachunki bankowe, 

rachunki w SKOK, rachunki płatnicze w innych podmiotach, rachunki papierów 

wartościowych oraz rachunki zbiorcze wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich 

obsługi), jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych. 

 Zawarte w ustawie rozwiązanie m.in.: zmniejszy koszty funkcjonowania oraz obciążenia 

biurokratyczne organów administracji publicznej oraz instytucji finansowych i innych 

podmiotów gospodarczych; usprawni działanie Generalnego Inspektora Informacji 

Finansowej i innych organów administracji publicznej uprawnionych do uzyskiwania 

informacji z SInF; umożliwi prowadzenie analizy proaktywnej, polegającej na analizie 

danych hurtowych gromadzonych w systemie w celu typowania tych rachunków, które 

mogą być wykorzystywane do działalności przestępczej. 

 Informacje z SInF będą wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań ustawowych sądów, 

prokuratury, właściwych służb – Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Generalnego 

Inspektora Informacji Finansowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej. 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2023 r. 

 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-postepowania-w-zakresie-nabywania-lub-obejmowania-przez-skarb-panstwa-akcji-ze-srodkow-funduszu-reprywatyzacji-w-roku-2023/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-postepowania-w-zakresie-nabywania-lub-obejmowania-przez-skarb-panstwa-akcji-ze-srodkow-funduszu-reprywatyzacji-w-roku-2023/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-postepowania-w-zakresie-nabywania-lub-obejmowania-przez-skarb-panstwa-akcji-ze-srodkow-funduszu-reprywatyzacji-w-roku-2023/


2/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnej 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 27 stycznia 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2023, poz. 186). 

 Rozporządzenie określa sposób ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia mając na 

względzie konieczność zabezpieczenia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej oraz zapewnienia stabilności finansowania systemu podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 

 Konieczne jest wprowadzenie podstawy prawnej dla zwiększenia kwot ryczałtu systemu 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku 

świadczeniodawców, którzy w 2022 r. wykazali znaczny wzrost liczby jednostek 

sprawozdawczych, w stosunku do liczby planowanej, w związku z przejęciem części 

pacjentów od szpitali, które ograniczyły swoją normalną działalność w związku z 

wykonywaniem zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

 W nowelizowanym rozporządzeniu wprowadzono regulację, która umożliwi odpowiednie 

zwiększenie ryczałtu PSZ na podstawie art. 136c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1285, z późn. zm.) świadczeniodawcom, którzy przekroczyli liczbę jednostek 

sprawozdawczych uwzględnionych przy ustaleniu wysokości tego ryczałtu o co najmniej 

8%. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2023 r. 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków 

bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 

medycznej 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 30 stycznia 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2023, poz. 195). 

 Rozporządzenie wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom ustanawiającej podstawowe 

normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na 

działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 

17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, 

str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80). 

 Akt prawny określa: 
o warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich 

rodzajów ekspozycji medycznej oraz szczegółowych wymagań dla urządzeń 
radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych; 

o maksymalne wartości ograniczników dawek (limitów użytkowych dawek) dla 
osób uczestniczących w eksperymentach medycznych lub badaniach 
klinicznych oraz dla opiekunów; 

o wymagane zależności między oczekiwaną korzyścią eksperymentów 

medycznych lub badań klinicznych a wielkością ryzyka i dawką skuteczną 

(efektywną). 

 Rozporządzenie określa warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego 

dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, szczegółowe wymagania dla urządzeń 

radiologicznych i urządzeń pomocniczych, a także  maksymalne wartości ograniczników 

dawek (limitów użytkowych dawek) dla osób uczestniczących w eksperymentach 



medycznych lub badaniach klinicznych oraz dla opiekunów, a ponadto wymagane 

zależności między oczekiwaną korzyścią eksperymentów medycznych lub badań 

klinicznych a wielkością ryzyka i dawką skuteczną (efektywną). 

 

4/ Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana 31 stycznia 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2023, 

poz. 212). 

 Zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) mają na celu rozwiązanie istotnych problemów 

wynikających z dotychczasowego stosowania niektórych jej przepisów. Większość 

przepisów objętych nowelizacją dotyczy postępowań awansowych – o nadanie stopni 

naukowych i stopni w zakresie sztuki oraz tytułu profesora. 

 Ustawa zawiera uregulowania następujących zagadnień (m.in): 

1) uwierzytelnianie dyplomów ukończenia studiów oraz dyplomów doktorskich i 

habilitacyjnych wydawanych przez uczelnie kościelne; 

2) uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach rady uczelni przedstawiciela 

każdego związku zawodowego działającego w uczelni;  

3) odwoływanie członka rady uczelni; 

4) tryb wyboru studentów i doktorantów do kolegium elektorów; 

5) powierzenie realizacji zadania będącego w kompetencji senatu, tj. ustalania 

programu studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, innemu 

określonemu w statucie organowi uczelni; 

6) zasady głosowania senatu uczelni oraz innych określonych w jej statucie organów 

w sprawach nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki; 

7) zabezpieczenie dokumentacji przebiegu kształcenia w szkole doktorskiej w 

przypadku likwidacji uczelni; 

8) możliwość ujawniania w ewidencji różnych przyczyn postawienia uczelni w stan 

likwidacji; 

9) zaliczanie przez uczelnię studentowi czynności wykonywanych przez niego w 

ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu na poczet praktyk zawodowych; 

10) wydawanie legitymacji studenckich studentom zagranicznych uczelni 

odbywającym część studiów w polskich uczelniach; 

11) ujednolicenie w skali kraju kryterium dochodowego uprawniającego studenta do 

ubiegania się o stypendium socjalne oraz zwiększenie jego wysokości; 

12) zaświadczenia, którymi musi legitymować się student ubiegający się o stypendium 

socjalne, w przypadku gdy dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza kwoty 

określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.); 

13) katalog przypadków przedłużenia terminu dokonania oceny okresowej nauczyciela 

akademickiego; 

14) wydawanie dyplomów doktorskich w postępowaniach prowadzonych wspólnie z 

podmiotami zagranicznymi; 

15) pokrywanie kosztów postępowania awansowego w razie jednoczesnego 

zatrudnienia nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego w więcej niż 

jednym podmiocie; 

16) zwiększenie transparentności postępowania w sprawie nadania stopnia doktora; 

17) skład komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową; 



18) katalog obligatoryjnych podstaw skreślenia z listy doktorantów; 

19) wydawanie legitymacji doktoranckich doktorantom zagranicznych uczelni lub 

instytucji naukowych odbywającym część kształcenia w Polsce; 

20) zwiększenie transparentności postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego; 

21) podejmowanie studiów podyplomowych i ubieganie się o przyjęcie do szkoły 

doktorskiej na podstawie zagranicznego dyplomu; 

22) likwidacja uczelni niepublicznej, która utraciła wszystkie pozwolenia na utworzenie 

studiów na skutek różnych zdarzeń prawnych. 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2023 r. z wyjątkami: 1) art. 1 pkt 1, pkt 9 lit. a, 

pkt 20, 21, 26, 33, 34, 37, 43, 48, 50, 53, pkt 55 lit. c, pkt 57, 58, 63, 64 i 68 oraz art. 7, 

art. 11 i art. 12 wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2023 r.; 2) art. 1 pkt 49 lit. a wchodzi w 

życie z dniem 1 maja 2023 r.; 3) art. 1 pkt 23, 24 i 65 wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 

2023 r.; 4) art. 1 pkt 7, 14, 15, 28, 31, pkt 45 lit. a i lit. b w zakresie dodawanego ust. 9b, 

pkt 46, 47, pkt 49 lit. c, pkt 54, pkt 55 lit. b, pkt 56 i 60 oraz art. 10 wchodzą w życie z 

dniem 1 października 2023 r. 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zaniechania poboru 

podatku od niektórych instytucji finansowych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 31 stycznia 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2023, poz. 213). 

 Rozporządzenie zawiera rozwiązanie w postaci 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. 

 Rozporządzenie zawiera 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 

dotyczy banków tworzonych przez BFG w formie instytucji pomostowej, natomiast nie 

dotyczy banków krajowych przejętych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w celu 

utworzenia instytucji pomostowej. 

 Zaniechanie ma zastosowanie do wartości aktywów podlegających opodatkowaniu w roku 

2023 (§2 rozporządzenia). Zaniechanie poboru podatku ma charakter przejściowy i 

ograniczony w czasie. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 roku. 

 


