
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 2 do 8 marca 2023 roku 

Raport na dzień 8 marca 2023 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 28. 
projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 
Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 6. projektów rozporządzeń dotyczących 
podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały 
one omówione w tekście poniżej. 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Przegląd założeń do projektu (ocena ex post) - Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw 
(numer z wykazu: Expost) 

 

Zasadniczym celem ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw było wykonanie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 31/143. Wykonanie wyroku TK 
skutkowało wprowadzeniem do postępowania egzekucyjnego w administracji nowego 
systemu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w tym postępowaniu. W tym wyroku 
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z art. 2 Konstytucji RP przepisów art. 64 § 1 pkt 
4 i § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.), zwanej dalej „u.p.e.a.”, w zakresie, w jakim nie określały 
maksymalnej wysokości odpowiednio opłaty za czynności egzekucyjne oraz opłaty 
manipulacyjnej, a także art. 64 § 8 u.p.e.a. w zakresie, w jakim nie przewidywał możliwości 
obniżenia opłaty za czynności egzekucyjne oraz opłaty manipulacyjnej w razie umorzenia 
postępowania z uwagi na dobrowolną zapłatę egzekwowanej należności po dokonaniu 
czynności egzekucyjnych. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że dla właściwej realizacji wyroku 
konieczna jest interwencja ustawodawcy, który powinien, w granicach norm konstytucyjnych i 
z uwzględnieniem wniosków wynikających z wyroku, określić nie tylko maksymalną wysokość 
opłaty egzekucyjnej, o której mowa w art. 64 § 1 pkt 4 u.p.e.a., oraz opłaty manipulacyjnej, o 
której mowa w art. 64 § 6 u.p.e.a., ale także maksymalną wysokość innych opłat 
egzekucyjnych. W opinii Trybunału ustawodawca powinien nadto określić sposób obliczania 
wysokości tych opłat w razie umorzenia postępowania w związku z dobrowolną zapłatą 
egzekwowanej należności po dokonaniu czynności egzekucyjnych. Jednocześnie 
podkreślono, że konieczność podjęcia przez ustawodawcę odpowiednich kroków w celu 
wykonania niniejszego wyroku powinna stanowić okazję do szerszego spojrzenia na przyjęty 
model opłat w egzekucji w administracji. 

Ustawa z 4 lipca 2019 r. wprowadziła: 

– dwie kwotowe stawki opłaty manipulacyjnej, bez względu na wysokość należności objętej 
tytułem wykonawczym, pobierane oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego: w wysokości 



40 zł za wszczęcie postępowania egzekucyjnego, podwyższanej do 100 zł z chwilą wszczęcia 
egzekucji administracyjnej; 

– opłatę egzekucyjną (w miejsce opłat za czynności egzekucyjne) pobieraną proporcjonalnie 
do wyegzekwowanych środków pieniężnych (10%, nie więcej niż 40 000 zł); 

– obniżenie wysokości opłaty egzekucyjnej w przypadku dobrowolnej zapłaty egzekwowanej 
należności (5% uzyskanych środków pieniężnych, nie więcej niż 20 000 zł); 

– nieobciążanie kosztami egzekucyjnymi wierzyciela działającego w ramach państwowej 
jednostki budżetowej lub będącego państwową jednostką budżetową; 

– rozszerzenie katalogu wydatków egzekucyjnych; 

– zmianę przesłanek umorzenia kosztów egzekucyjnych i rozłożenia na raty spłaty tych 
kosztów oraz przepisy regulujące pomoc publiczną w procedurze udzielania ulg w spłacie 
kosztów; 

– regulacje w zakresie przedawnienia kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia; 

– rezygnację z opłaty komorniczej; 

– zmianę procedury związanej z ponownym wszczęciem egzekucji administracyjnej. 

Na etapie opracowania OSR ex–ante, w pkt 12 dotyczącym sposobu przeprowadzenia 
ewaluacji projektu i określenia mierników do oceny efektywności wdrożonej ustawy z 4 lipca 
2019 r. wskazano wysokość wyegzekwowanej kwoty kosztów egzekucyjnych przez 
poszczególne administracyjne organy egzekucyjne w stosunku do kwoty kosztów 
egzekucyjnych wyegzekwowanych przez te organy w poprzednim analogicznym okresie. W 
OSR ex–ante analizując wpływ na sektor finansów publicznych, tj. na budżet państwa, JST i 
ZUS, przyjęto, że pełny wzrost dochodów JST zostanie osiągnięty w okresie 3 lat 
obowiązywania ustawy z 4 lipca 2019 roku. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/przeglad-zalozen-do-projektu-ocena-ex-post-
ustawa-z-dnia-4-lipca-2019-r-o-zmianie-ustawy-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-
administracji-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
2. Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie (numer z wykazu: UC 117) 
 

Głównym celem przedstawionego projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie jest 
uregulowanie kwestii związanych z gospodarką osoczem oraz z zapewnieniem 
samowystarczalności kraju w krwiopochodne produkty lecznicze ratujące życie i zdrowie 
pacjentów. 

W projektowanej ustawie proponuje się powołanie Narodowego Frakcjonatora Osocza (NFO0, 
który będzie wytwarzał poszczególne produkty krwiopochodne, obecnie brakujące na rynku. 
Do czasu rozpoczęcia produkcji, co nastąpi za ok. 6 lat NFO będzie, na podstawie decyzji 
ministra właściwego do spraw zdrowia: 

 zbywać osocze w drodze konkursu albo 

 wybierze wykonawcę usługowego frakcjonowania w drodze konkursu albo przetargu 
publicznego. 

W projekcie ustawy NFO działać będzie jako państwowa osoba prawna. 
Powołanie  państwowej osoby prawnej wynika przede wszystkim z konieczności zapewnienia 
dostępności leków krwiopochodnych, szczególnie tych deficytowych (immunoglobuliny, 
albuminy), gdyż ich dostępność może być zagrożona, na co wskazują obserwowane 
ograniczenia w dostępie do immunoglobulin w wielu krajach europejskich. 

Ponadto, projekt ustawy nakłada na podmioty lecznicze obowiązek wprowadzania do systemu 
obrotu produktami krwiopochodnymi, prowadzonego przez NCK, zapotrzebowań na produkty 
krwiopochodne. Rozwiązanie to, jak również stworzenie sytemu informatycznego obrotu 
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produktami krwiopochodnymi, ma zapewnić nadzór nad prawidłowym obrotem produktami 
krwiopochodnymi. 

Projekt ustawy zakłada wzmocnienie nadzoru nad krwiodawstwem i krwiolecznictwem przez 
szczegółowy podział zadań w zakresie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego pomiędzy 
Instytut a NCK. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-krwiodawstwie-i-krwiolecznictwie/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalenia liczby 

pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym 
związanych (numer z wykazu: 289) 

 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów 
zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych, stanowi 
realizację delegacji zawartej w art. 56 ustawy z dnia … o systemach homologacji pojazdów i 
ich wyposażenia. 

Projektowane rozporządzenie określa sposób ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do 
końcowej partii produkcji oraz wzory dokumentów związanych z procedurą końcowej partii 
produkcji, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia właściwego poziomu 
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska oraz potrzeby zapewnienia funkcjonalności 
dokumentów. Projektowane rozporządzenie zostało wpisane do Wykazu Prac Legislacyjnych 
Ministra Infrastruktury pod numerem 289. 

Projektowane rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do 
końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych realizuje obowiązek 
transpozycji do krajowego prawodawstwa wymagań określonych w następujących unijnych 
aktach prawnych: 

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 
r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (Dz. Urz. UE L 
60 z 02.03.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 364 z 18.12.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 252 z 
16.09.2016, str. 53, Dz. Urz. UE L 277 z 13.10.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 140 z 
06.06.2018, str. 15 oraz Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 42); 

2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 
2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz 
czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, Dz. Urz. UE L 53 z 21.02.2014, 
str. 1, Dz. U. L 77 z 23.03.2016, str. 65, Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 106 oraz 
Dz. Urz. UE L 381 z 13.11.2020, str. 4); 

3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 
r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz 
układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz 
uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1 oraz Dz. 
Urz. UE L 19 z 21.01.2021, str. 2). 

Projektowane rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do 
końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych realizuje wymagania 
wskazane w przepisach unijnych wdrażanych do przepisów krajowych w ustawie z dnia … o 
systemach homologacji pojazdów i ich wyposażenia. Wymagania te nie wykraczają poza 
obowiązujące przepisy unijne i nie niosą za sobą żadnych dodatkowych skutków ani natury 
ekonomicznej ani administracyjnej. Z uwagi na fakt, iż przepisy unijne ograniczają możliwość 
rejestracji pojazdu objętego zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu pojazdów z końcowej 
partii produkcji do kraju, w którym zostało takie zezwolenie wydane, to projektowane przepisy 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-krwiodawstwie-i-krwiolecznictwie/


rozporządzenia nie stanowią ograniczenia uznaniowości wydawanych dokumentów. 
Ograniczenia te wynikają jedynie z obowiązujących przepisów unijnych. 

Nowe rozporządzenie obejmuje te same rozwiązania legislacyjne, które są obecnie objęte 
zakresem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 
marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii 
produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 389), i nie wprowadzają 
nowych obowiązków formalnych względem podmiotów ubiegających się o wydanie takiego 
zezwolenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-sposobu-
ustalenia-liczby-pojazdow-zaliczanych-do-koncowej-partii-produkcji-oraz-wzorow-
dokumentow-z-tym-zwiazanych/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

podstawowych warunków prowadzenia apteki (numer z wykazu: MZ 1478) 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych 
warunków prowadzenia apteki (Dz. U. poz. 2363) wprowadziło 12-miesięczny okres na 
dostosowanie się do wymogów dotyczących całodobowego monitorowania temperatury i 
wilgotności w określonych pomieszczeniach i urządzeniach w aptece. Z uwagi na konieczność 
poniesienia kosztów zakupu, certyfikacji, instalacji i utrzymania urządzeń pomiarowych w 
okresie trudnej sytuacji ekonomicznej wielu podmiotów prowadzących apteki - okres ten jest 
zbyt krótki. Rozporządzenie zawiera ponadto przepisy wprowadzające wymóg prowadzenia 
badań jakościowych leków recepturowych i aptecznych raz na trzy lata. Warunek ten stanowi 
nadmiarowe obciążenie dla podmiotów prowadzących apteki, jak również dla podmiotów 
prowadzących te badania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 
2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. 

Projekt rozporządzenia: 

 przewiduje wydłużenie okresu na dostosowanie do wymogów związanych z 
monitorowaniem temperatury i wilgotności w określonych pomieszczeniach i 
urządzeniach w aptece z 12 miesięcy na 36 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie 
rozporządzenia zmienianego; 

 przewiduje odejście od trzyletniego okresu, w którym muszą zostać przeprowadzone 
badania jakościowe leków recepturowych i aptecznych oraz doprecyzowuje jakie leki 
podlegają takim badaniom oraz tryb ich przekazywania do laboratoriów kontroli jakości 
produktów leczniczych, wskazując, że zachowany zostanie tryb ustawowy, tj. 
zabezpieczenie prób podczas kontroli, a następnie przekazanie ich przez 
kontrolowanego wraz ze stosownym wnioskiem inspektora organu Państwowej 
Inspekcji Farmaceutycznej; 

 doprecyzowuje przepisy przejściowe przez ustanowienie okresu na dostosowanie się 
do wymagań rozporządzenia w zakresie wyłącznie tych wymogów, które nie były 
przewidziane przepisami obowiązującego uprzednio rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2096). 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-podstawowych-warunkow-prowadzenia-apteki/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy 
społecznej (numer z wykazu: 111) 
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Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 
121 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rozporządzenie Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w 
zakresie pomocy społecznej (Dz. U. poz. 658) zawiera przepisy określające warunki 
przyznawania nagród specjalnych, rodzaje nagród, podmioty uprawnione do zgłaszania 
wniosków oraz sposób i tryb postępowania w sprawie tych nagród, uwzględniając rodzaje 
działań, za jakie nagrody te przysługują oraz ich społeczną użyteczność. Zmiana 
rozporządzenia ma na celu rozszerzenie kompetencji ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego, dotyczących przyznawania nagród za wybitne, nowatorskie 
rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, poprzez umożliwienie nagradzania w ramach 
inicjatywy własnej osób i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej. 

W projektowanych przepisach wprowadzono zmiany mające na celu uelastycznienie wymagań 
dotyczących procedury przyznania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej przez 
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. W efekcie minister, mając wiedzę 
uzyskaną dzięki współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, będzie mógł z inicjatywy własnej docenić osoby czy też instytucje działające w 
obszarze pomocy społecznej, których działalność wyróżnia się innowacyjnością. W związku 
ze zmianami, jakie dokonały się w dziale zabezpieczenia społecznego, polegającymi na 
przeniesieniu części zakresu przedmiotowego pomocy społecznej do obszaru „rodzina”, 
dostosowano katalog działań, za które mogą być przyznane nagrody ministra. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-przyznawania-nagrod-specjalnych-w-zakresie-pomocy-
spolecznej/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania 

pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową oraz wielofunkcyjną infrastrukturę 
rekreacyjną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (numer z wykazu: 61) 

 

Podstawą do wydania projektowanego rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki 
Regionalnej jest art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 
finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. 

Celem powstania projektowanego rozporządzenia jest stworzenie programu pomocowego 
regulującego zasady udzielania pomocy publicznej w zakresie infrastruktury sportowej i 
wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach regionalnych programów na lata 2021-
2027. W perspektywie 2014-2020 pomoc na tego typu projekty była udzielana na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę 
rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 
2018 r . poz. 1593) lub jako pomoc de minimis. 

Projekt ma na celu zapewnienie podstawy prawnej do udzielania pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę sportową oraz wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych 
programów na lata 2021-2027 na podstawie rozporządzenia nr 651/2014, która umożliwi 
udzielanie pomocy przedsiębiorcom (tj. podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą 
w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej) bez konieczności jej notyfikacji Komisji 
Europejskiej. Pomoc będzie udzielana w formie dotacji i pożyczek oraz na pokrycie kosztów 
kwalifikowalnych, o których mowa w art. 55 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014. Wprowadzenie 
przedmiotowej regulacji będzie stanowiło jeden z elementów wdrażania regionalnych 
programów na lata 2021-2027. Pomoc udzielana na podstawie projektowanej regulacji 
umożliwi efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na cele rozwojowe w regionach 
podczas nowego, siedmioletniego okresu programowania. Szczegółowe regulacje dotyczące 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-przyznawania-nagrod-specjalnych-w-zakresie-pomocy-spolecznej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-przyznawania-nagrod-specjalnych-w-zakresie-pomocy-spolecznej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-przyznawania-nagrod-specjalnych-w-zakresie-pomocy-spolecznej/


warunków ubiegania się o pomoc, takie jak podstawowe zasady oceny oraz wymogi formalne 
czy merytoryczne oraz przebieg procesu rozpatrywania wniosków o pomoc zostaną 
szczegółowo określone w zasadach naboru wniosków. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-
pomocy-inwestycyjnej-na-infrastrukture-sportowa-oraz-wielofunkcyjna-infrastrukture-
rekreacyjna-w-ramach-regionalnych-programow-na-lata-2021-2027/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu 

przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
samorządom wojewódzkim i powiatowym (numer z wykazu: RD664) 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 
48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.). 

Celem nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu 
przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605, z późn. zm.) jest 
zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ. 
Uzasadnieniem wzrostu kwoty dofinansowania jest prognoza kształtowania się w najbliższych 
latach kluczowych współczynników decydujących o kosztach WTZ, w tym płacy przeciętnej i 
płacy minimalnej. Ponadto na funkcjonowanie WTZ ma wpływ szereg czynników: nie tylko 
wzrost wysokości wynagrodzenia za pracę, ale także m.in. wzrost cen zakupu towarów i usług, 
koszty energii itp. Dokonywana okresowo zmiana wysokości dofinansowania do kosztów 
pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej jest reakcją na dynamiczne kształtowanie 
się tych czynników. Zaproponowana kwota zwiększenia wysokości dofinansowania na 
uczestnika WTZ uwzględnia także sytuację finansową PFRON, bez zagrożenia realizacji 
innych jego zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz programów zatwierdzanych przez Radę 
Nadzorczą PFRON. 

Projekt rozporządzenia podnosi wysokość dofinansowania w WTZ w 2023 r. z kwoty 27 696 
zł do kwoty w wysokości 29 496 zł oraz w 2024 r. z kwoty 29 496 zł do kwoty 31 296 zł (ostatnia 
kwota przewidziana jest jako kwota dofinansowania w kolejnych latach). Projekt 
rozporządzenia podwyższa dotychczasową kwotę o 1800 zł w 2023 r. oraz o 1800 zł w 2024 
r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajace-
rozporzadzenie-w-sprawie-algorytmu-przekazywania-srodkow-pfron-samorzadom-
wojewodzkim-i-powiatowym/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach 
wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, 
zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej 
Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (numer z wykazu: 479) 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków 
i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia 
inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub 
systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2023–2027 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 
lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-pomocy-inwestycyjnej-na-infrastrukture-sportowa-oraz-wielofunkcyjna-infrastrukture-rekreacyjna-w-ramach-regionalnych-programow-na-lata-2021-2027/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-pomocy-inwestycyjnej-na-infrastrukture-sportowa-oraz-wielofunkcyjna-infrastrukture-rekreacyjna-w-ramach-regionalnych-programow-na-lata-2021-2027/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-pomocy-inwestycyjnej-na-infrastrukture-sportowa-oraz-wielofunkcyjna-infrastrukture-rekreacyjna-w-ramach-regionalnych-programow-na-lata-2021-2027/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-algorytmu-przekazywania-srodkow-pfron-samorzadom-wojewodzkim-i-powiatowym/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-algorytmu-przekazywania-srodkow-pfron-samorzadom-wojewodzkim-i-powiatowym/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-algorytmu-przekazywania-srodkow-pfron-samorzadom-wojewodzkim-i-powiatowym/


poz. 412). Ustawa ta jest aktem prawnym określającym interwencje ujęte w Planie 
Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS 2023–2027), wdrażane na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz ogólne warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz 
zwrotu pomocy finansowej w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej oraz 
przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii 
Europejskiej. Ustawa ustanawia również ramy przyznawania pomocy i zawiera upoważnienia 
do wydania przepisów szczegółowych, koniecznych do wdrożenia interwencji PS 2023–2027. 

Projekt rozporządzenia określa warunki przyznania pomocy finansowej w ramach interwencji: 

 Zalesianie gruntów (I 10.11.); 

 Tworzenie zadrzewień śródpolnych (I 10.12.); 

 Zakładanie systemów rolno-leśnych (I 10.13.); 

 Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych (I 10.14.); 

 Premie z tytułu zalesień i zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych (I 8.8). 

Rozporządzenie określa, iż beneficjentami interwencji leśnych i zadrzewieniowych, są: 

1) rolnicy w rozumieniu art. 3 pkt. 1 a rozporządzenia 2021/2115, 

2) jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz 
województw, 

3) właściciele lasów prywatnych oraz wspólnoty gruntowe. 

Wsparcie w ramach interwencji leśnych i zadrzewieniowych przyznawane jest jednorazowo za 
wykonanie inwestycji. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-w-sprawie-
szczegolowych-warunkow-i-szczegolowego-trybu-przyznawania-i-wyplaty-pomocy-
finansowej-w-ramach-wsparcia-inwestycji-lesnych-lub-zadrzewieniowych-oraz-w-formie-pre/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści sześć 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 Rady Ministrów z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 7 marca 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2023, poz. 436). 

 Celem regulacji jest zmiana załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 

listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 

(Dz. U. poz. 2303 oraz z 2022 r. poz. 1070 i 2018), powodowana koniecznością dostosowania 

badań do aktualnego stanu prawnego, wprowadzenia zmian w metodologii i terminach 

pozyskiwania zestawów danych na potrzeby prowadzonych badań, wynikających z realizacji 

obowiązków nałożonych przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, a także zasilenia 

badań dodatkowymi danymi na potrzeby poprawy jakości i aktualności prezentowanych 

statystyk. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 marca 2023 roku. 

 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-szczegolowego-trybu-przyznawania-i-wyplaty-pomocy-finansowej-w-ramach-wsparcia-inwestycji-lesnych-lub-zadrzewieniowych-oraz-w-formie-pre/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-szczegolowego-trybu-przyznawania-i-wyplaty-pomocy-finansowej-w-ramach-wsparcia-inwestycji-lesnych-lub-zadrzewieniowych-oraz-w-formie-pre/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-szczegolowego-trybu-przyznawania-i-wyplaty-pomocy-finansowej-w-ramach-wsparcia-inwestycji-lesnych-lub-zadrzewieniowych-oraz-w-formie-pre/
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/436
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/436


 

2/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków 

legalizacyjnych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 7 marca 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2023, poz. 432). 

 Z dniem 4 września 2022 r. weszło w życie rozporządzenie 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), które wprowadza tablice rejestracyjne motorowerowe zabytkowe (z dniem 1 maja 

2023 r.) oraz tablice rejestracyjne samochodowe zabytkowe jednorzędowe zmniejszone (z 

dniem 4 września 2022 r.). W związku z powyższym powstała konieczność uzupełnienia 

przepisów obowiązującego rozporządzenia w sprawie warunków produkcji i sposobu 

dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych w zakresie kodów oznaczeń tablic 

rejestracyjnych, materiałów i przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do 

produkcji tablic rejestracyjnych oraz tabel do prowadzenia ich ewidencji. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b 

tiret drugie w zakresie lp. 9, lit. c tiret drugie i tiret trzecie w zakresie lp. 30, pkt 2 lit. a–c w 

zakresie kolumny oznaczonej kodem rodzaju 35, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie informacji podatkowych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 6 marca 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2023, poz. 422). 

 Nowelizacja rozporządzenia ma na celu: 

1) wydłużenie terminu przekazania do organu podatkowego informacji o umowach zawartych 

z nierezydentami (ORD-U) z trzech do jedenastu miesięcy; 

2) wyłączenie z obowiązku przekazywania do organu podatkowego Informacji o umowach 

mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania 

podatkowego innych osób (ORD-TK) oraz Informacji o umowach zawartych z nierezydentami 

(ORD-U) w zakresie  umów objętych tajemnicą zawodową określoną w przepisach ustawy z 

dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 

2022 r. poz. 924, z późn. zm.); 

3) rozszerzenie katalogu informacji podatkowych przesyłanych naczelnikom urzędów 

skarbowych przez organy rejestrujące pojazdy o rodzaj dowodu własności pojazdu oraz 

wartość pojazdu wskazaną w dowodzie własności pojazdu. 

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

1 pkt 3, który wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie udzielania pomocy 

na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach programu Fundusze Europejskie na 

Rozwój Cyfrowy 2021–2027 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/432
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/432
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/432
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/422
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/422
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/405
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/405
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/405


 Rozporządzenie zostało opublikowane 2 marca 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2023, poz. 405). 

 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 pomocy publicznej w ramach Priorytetu I 

„Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego” programu Fundusze 

Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027, a także podmiot udzielający pomocy. 

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

 


