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Podatki dochodowe 

PROJEKTY 

1. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku 

od wydobycia niektórych kopalin 

Ustawa dotyczy wprowadzenia mechanizmu przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek 

na podatek dochodowy oraz przeznaczenia dodatkowego wsparcia dla firm, które zatrudniają osoby z 

niepełnosprawnościami; ponadto jednoznacznie rozstrzygnięto także, że płatnik ma stosować 

zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również, gdy oświadczenie 

PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w 

danym roku podatkowym. 

Zmiany zaproponowane w art. 2a projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych przewidują wprowadzenie regulacji epizodycznej, która znajdzie zastosowanie w 

okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. 

Dodawany art. 22a ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 452) określa wzory obliczenia podatku od wydobycia miedzi (ust. 1) i srebra (ust. 

2) w tym okresie. Oznacza, że stosując art. 7 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od 

wydobycia niektórych kopalin, podatnik będzie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stosował 

te przepisy, uwzględniając wzór wskazany odpowiednio w art. 22a ust. 1 i 2 tej ustawy. Nowy wzór 

przewiduje ustalenie stawek podatku w oparciu o zmniejszony o 0,25 współczynnik (obecnie 

współczynnik ten wynosi 0,85, a po zmianie będzie wynosił 0,6). 

Obowiązujący wymiar podatku, przy aktualnych cenach miedzi na rynkach światowych, 

ogranicza możliwości rozwojowe podatników i zdolność do konkurowania na globalnym rynku metali. 

Dlatego proponuje się obniżenie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. obowiązujących stawek 

podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30%. 

Ustawa wchodzi w życie dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 pkt 4, 

który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
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Stan: 10.02.22 - Rozpatrzenie ustawy przez 95. pos. Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

oraz 116. pos. Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. 

Link 

 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia 

zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku 

przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych 

Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2022 r. dla podatników podatku dochodowego od osób 

prawnych termin do:  

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, 

który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.,  

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między 

podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres 

od początku roku ‒ o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, 1927, 2105, 2106, 2269 i 2427).  

Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2022 r. termin do wykonania przez podatników podatku 

dochodowego od osób prawnych obowiązku, o którym mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli pierwszy rok opodatkowania 

tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2022 

r. do dnia 1 marca 2022 r.  

 

Stan: 11.02.22 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Link 

 

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1275.html
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356456
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3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku 

dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym 

udzielonym na cele mieszkaniowe 

Negatywny wpływ zmiany kursu walut obcych na rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce, w 

tym poprzez zmniejszenie możliwości terminowej spłaty kredytów mieszkaniowych w walucie obcej 

przez polskich obywateli, jak również materialne koszty ponoszone przez instytucje finansowe z uwagi 

na szereg zawieranych ugód, dotyczących umorzenia kredytów mieszkaniowych w walucie obcej. 

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia zwolni kredytobiorców będących osobami 

fizycznymi z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot wierzytelności 

umorzonych przez kredytodawcę z tytułu zaciągniętego przed dniem 15 stycznia 2015 r. kredytu na 

zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, jeśli kredyt dotyczy jednej inwestycji mieszkaniowej i 

kredytobiorcy nie skorzystali uprzednio z umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego 

przeznaczonego na inną inwestycję mieszkaniową.  

Zwolnienie obejmie również przychody z tytułu zapłaty kwoty kredytu zaciągniętego przed 

dniem 15 stycznia 2015 r. na cele mieszkaniowe i zabezpieczonego hipotecznie, poniżej jego wartości 

nominalnej w związku z zastosowaniem przez kredytodawcę ujemnych stóp referencyjnych. 

Konsekwencją wydania przedmiotowego rozporządzenia będzie brak obowiązku przekazywania przez 

kredytodawców kredytobiorcom oraz właściwym dla kredytobiorców urzędom skarbowym informacji 

PIT–11 o wysokości osiągniętego za ich pośrednictwem przychodu z innych źródeł. W przypadku 

podatników podatku dochodowego od osób prawnych przedmiotowe rozporządzenie pozwoli im na 

odliczenie od dochodów kwot stanowiących równowartość umorzonych wierzytelności z tytułu 

kredytów, od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku dochodowego od 

osób fizycznych. 

Trudno porównywać rozwiązanie przyjęte w Polsce związane z wyeliminowaniem 

negatywnych skutków zmiany kursu walut obcych dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty 

mieszkaniowe w walutach obcych, z przyjętymi w innych krajach UE. W Polsce wybrano rezygnację z 

poboru podatku dochodowego od osób fizycznych jako rozwiązanie wspomagające kredytobiorców, 

którzy na skutek zmian kursów walut obcych znaleźli się w trudnej sytuacji i którym kredytodawcy 

umorzyli część wierzytelności z tytułu zaciągniętych kredytów na cele mieszkaniowe, a także 

kredytobiorców, u których na skutek zastosowania przez banki ujemnych stóp procentowych powstał 
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przychód w związku z obniżeniem się zobowiązania poniżej jego wartości nominalnej (należności 

głównej).  

Co do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, są dostępne informacje na temat ogólnych 

rozwiązań w zakresie kredytów frankowych (zgodnie ze zwięzłym podsumowaniem niżej), z jedynie 

częściowymi danymi na temat przyjętych rozwiązań w zakresie podatków dochodowych. Na Węgrzech 

interwencja państwa, na mocy ustawy przyjętej przez węgierski parlament, polegała na 

przewalutowaniu kredytów na forinta według sztywnego kursu z połowy listopada 2014 r.  

Jednocześnie banki zmniejszyły o 15-20% zadłużenie klientów, jednorazowo odpisując im od 

długu spread walutowy, który pobierały od dnia zaciągnięcia kredytu. W Chorwacji zdecydowano się 

na umożliwienie kredytobiorcom przewalutowania „kredytów frankowych”. Banki zostały obciążone 

kosztami przewalutowania kredytów na euro, przy czym umożliwiono odliczenie powstałych kosztów 

od dochodów banków.  

Przewalutowania dokonano przy zastosowaniu kursów z dnia zawarcia umowy kredytowej i 

historycznej marży dla „eurowych” kredytów. Ewentualne nadpłaty kredytobiorców (byłych 

„frankowiczów”), zaliczono na poczet przyszłych rat. Także w Serbii, w 2019 roku uchwalono ustawę 

umożliwiającą kredytobiorcom przewalutowanie kredytów hipotecznych zaciągniętych w CHF na EUR, 

według kursu z dnia zawarcia umowy. W Rumunii również przygotowano rozwiązania dotyczące 

przewalutowania „kredytów frankowych” na kredyty w rumuńskiej walucie po kursie z dnia 

zaciągnięcia kredytu. Koszty przewalutowania kredytów poniosą banki. 

Stan: 27.01.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Link 

Pozostałe 

PROJEKTY 

1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne 

Proponowane w projekcie ustawy zmiany mają na celu uzupełnienie i doprecyzowanie 

przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (dalej: „Prawo energetyczne”) w 

zakresie: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355552
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1) zasad przyłączania do sieci, w przypadku gdy do sieci ma być przyłączona inna sieć, dla której 

operatorem systemu wyznaczono to samo przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem paliw gazowych, a także opłat za przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej; 

2) uprawnień, obowiązków oraz obszaru działania operatora systemu przesyłowego gazowego, 

operatora systemu połączonego gazowego oraz właściciela sieci przesyłowej gazowej, na 

której wyznaczono operatora systemy przesyłowego gazowego; 

3) relacji pomiędzy właścicielem sieci przesyłowej gazowej, a operatorem systemu 

przesyłowego gazowego wyznaczonym na tej sieci; 

4) kompetencji krajowego organu regulacyjnego – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

5) koncesji na przesyłanie paliw gazowych. 

Projektowany art. 7 ust. 1d Prawa energetycznego wprowadza wyjątek od zasady zawierania 

umowy o przyłączenie do sieci dotyczący sytuacji, gdy do sieci przesyłowej gazowej ma być przyłączona 

inna sieć przesyłowa gazowa, przy czym dla obu tych sieci funkcję operatora systemu pełni to samo 

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych. W wyżej opisanym 

przypadku podmiot przyłączany i przyłączający jest tożsamy, a tym samym nie ma możliwości zawarcia 

ważnej umowy o przyłączenie do sieci i określania w niej elementów wymienionych w art. 7 ust. 2 

Prawa energetycznego. 

W art. 7 ust. 8 pkt 1 i 1a Prawa energetycznego w projektowanym brzmieniu dokonywana jest 

zmiana sposobu naliczania opłat za przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, podmiot przyłączany ponosi 25% rzeczywistych nakładów poniesionych 

na realizację przyłączenia. Zmiana modelu zakładająca, że koszty przyłączenia będą w całości 

pokrywane przez podmiot przyłączany do sieci przesyłowej, pozwala uniknąć sytuacji, w której 

odbiorcy gazu z sieci o niskim ciśnieniu są obciążani kosztami przyłączenia zarówno do sieci 

przesyłowej, jak i sieci dystrybucyjnej, podczas gdy odbiorcy przyłączeni do sieci przesyłowej nie 

ponoszą kosztów przyłączania odbiorców do sieci dystrybucyjnej. Proponowana zmiana pozwoli na 

zmniejszenie nakładów ponoszonych przez operatora systemu przesyłowego na realizowanie 

przyłączeń instalacji odbiorców końcowych, umożliwiając ich przesunięcie na realizację inwestycji 

infrastrukturalnych służących pełnej dywersyfikacji dostaw paliwa gazowego do Rzeczypospolitej 

Polskiej. Jednocześnie w art. 2 projektu ustawy określono, że do umów o przyłączenie do sieci 

przesyłowej gazowej zawartych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 
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Art. 9c ust. 6b Prawa energetycznego w projektowanym brzmieniu dookreśla zasady 

wykonywania obowiązków przez operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu 

dystrybucyjnego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego. Zgodnie z przepisem 

operator ten, wyznaczony na sieci, której nie jest właścicielem, w obszarze swojego działania jest 

odpowiedzialny za wydawanie warunków przyłączenia oraz za zawarcie i realizację umowy o 

przyłączenie do sieci. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego 

gazowego jest odpowiedzialny również za sporządzanie planu rozwoju w zakresie zaspokojenia 

obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe oraz ustalanie taryfy dla paliw gazowych i 

jej przedkładanie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Ze zmianą połączona jest aktualizacja art. 47 

Prawa energetycznego polegająca na dodaniu ust. 1aa regulującego kwestię terminu w jakim operator 

systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego wyznaczony na sieci 

przesyłowej gazowej niebędącej jego własnością ma obowiązek ustalić taryfę dla przesyłania paliw 

gazowych, zaproponować okres jej obowiązywania oraz przedłożyć tę taryfę lub jej zmianę Prezesowi 

Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia. W przepisach przejściowych – art. 3 – określono sposób 

postępowania z taryfą dla paliw gazowych dla sieci przesyłowej gazowej, na której wyznaczono 

operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego 

niebędącego właścicielem tej sieci, zatwierdzoną przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy i 

z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy na rok 2023 r. (założono wejście w życie ustawy w 2022 r.). Zgodnie 

z art. 3 ust. 3 projektu ustawy, operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu 

połączonego gazowego wyznaczony na sieci przesyłowej gazowej niebędącej jego własnością, 

przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryfę dla tej sieci do zatwierdzenia niezwłocznie po 

zawarciu pierwszej po dniu wejścia w życie ustawy w projektowanym brzmieniu kolejnej umowy 

powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w 

art. 9h ust. 3b Prawa energetycznego w proponowanym brzmieniu albo po otrzymaniu pierwszej po 

tym dniu decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 9h ust. 3e tej ustawy. Art. 

47 ust. 1aa zdanie drugie Prawa energetycznego w projektowanym brzmieniu nie stosuje się w wyżej 

opisanym przypadku. Zgodnie z proponowanymi przepisami, pierwsza kolejna umowa powierzająca 

pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego powinna zostać zawarta do 30 

kwietnia 2022 r., a Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku braku porozumienia miedzy 

stronami – powinien wydać decyzję zastępującą tę umowę w terminie do 31 sierpnia 2022 r. Z 

powyższego wynika, że w roku 2022 możliwe jest niezakończenie przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla paliw gazowych na 2023 r. przed 

terminem aukcji zdolności rocznej wskazanym w art. 11 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z 

dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w 
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systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013. Powyższe jest 

prawdopodobne zwłaszcza w przypadku niezawarcia przez strony pierwszej kolejnej umowy 

powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego. Ponieważ na 

podstawie art. 47 ust. 2c Prawa energetycznego w przypadku upływu okresu, na jaki została ustalona 

taryfa, do dnia wejścia w życie nowej taryfy stosuje się taryfę dotychczasową, jeżeli decyzja Prezesa 

URE nie została wydana, w wyżej opisanym wyjątkowym przypadku taryfą opublikowaną przed aukcją 

zdolności rocznej w 2022 r. będzie taryfa na 2022 r., a nie rok 2023. Jednocześnie podkreślić należy, że 

zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy na 2023 r. po terminie aukcji zdolności 

rocznej oznaczać będzie najprawdopodobniej weryfikację opublikowanych pierwotnie stawek, co 

powinno zostać odnotowane przez uczestników rynku. 

W art. 9h ust. 2a Prawa energetycznego dokonano jednoznacznego przesądzenia, że obszar 

wykonywania działalności gospodarczej przez operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora 

systemu połączonego gazowego oraz operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

obejmuje również wyłączną strefę ekonomiczną, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 21 marca 1991 

r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Mając na uwadze określone 

w przepisach prawa zadania i kompetencje wyżej wymienionych operatorów, za niezasadne uznać 

należało odniesienie się w art. 9h ust. 2a Prawa energetycznego w obowiązującym brzmieniu jedynie 

do obszaru wykonywania działalności gospodarczej przez operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego. 

Zmiana art. 9h ust. 3 pkt 2 ma charakter precyzujący. Zgodnie z przepisem w proponowanym 

brzmieniu, operatorem systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, systemu magazynowania 

paliw gazowych, systemu skraplania gazu ziemnego lub operatorem systemu połączonego może być 

przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej, magazynowania paliw 

gazowych, skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, z którym właściciela 

sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu 

ziemnego łączy umowa powierzająca temu przedsiębiorstwu pełnienie obowiązków operatora z 

wykorzystaniem tej sieci lub instalacji. 

W zaproponowanym w projekcie ustawy art. 9h ust. 3aa Prawa energetycznego wskazano, że 

operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego wyznaczony 

na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 

r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, ma prawo do wyłącznego korzystania z 
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majątku właściciela tej sieci niezbędnego do pełnienia obowiązków operatora z jej wykorzystaniem, w 

tym wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych. Zaproponowane 

rozwiązanie ma na celu zagwarantowanie, że operator systemu przesyłowego gazowego albo operator 

systemu połączonego gazowego będzie mógł dysponować majątkiem niezbędnym do pełnienia 

obowiązków operatora z jej wykorzystaniem, w tym wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

przesyłania paliw gazowych, a co za tym idzie – będzie skutecznie realizować prawa i obowiązki 

nałożone na niego przepisami unijnymi i krajowymi. Mając na uwadze cel przepisu, jakim jest 

zagwarantowanie świadczenia usług przesyłowych przez niezależny i profesjonalny podmiot 

posiadający koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw 

gazowych, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej, 

przepis uznać należy za proporcjonalny. 

Projektowane zmiany art. 9h ust. 3b i 3e Prawa energetycznego przewidują skrócenie terminu, 

w jakim przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone operatorem systemu przesyłowego gazowego na 

sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. 

należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo oraz właściciel sieci przesyłowej gazowej 

powinni zawrzeć kolejną umowę powierzającą pełnienie obowiązków operatora systemu 

przesyłowego gazowego i poinformować o tym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie z 

proponowanymi zmianami, strony będą miały obowiązek zawrzeć wyżej wymienioną umowę w 

terminie 8 miesięcy przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy albo wygaśnięcia decyzji, którą 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił treść tej umowy. W przypadku gdy strony nie osiągną 

porozumienia co do treści umowy, decyzja ustalająca treść kolejnej umowy powierzającej pełnienie 

obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, będzie wydawana przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki w terminie 4 miesięcy od dnia w którym upłynął termin na zawarcie umowy przez 

strony. Powyższe zapewni niezbędny czas na przygotowanie się przez strony do realizacji kolejnej 

umowy powierzającej na warunkach przez nie wynegocjowanych bądź ustalonych decyzją Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki. Podkreślić należy, że umowa powierzającą pełnienie obowiązków 

operatora systemu przesyłowego gazowego może być zarówno zawarta przez operatora systemu 

przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego z właścicielem sieci, jak i 

ustalona decyzją Prezesa Urzędy Regulacji Energetyki. 

Mając na uwadze zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz 

ochrony praw nabytych, w art. 4 i 5 projektu ustawy przesądzono, że do umowy powierzającej 

pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, która przed dniem wejścia w życie 

ustawy w projektowanym kształcie została zawarta pomiędzy właścicielem sieci przesyłowej gazowej 
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wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do 

przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, a operatorem systemu przesyłowego gazowego albo 

operatorem systemu połączonego gazowego, albo której treść przed tym dniem została ustalona w 

drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepisy 

dotychczasowe stosuje się również do decyzji, o której mowa w art. 9h ust. 3e Prawa energetycznego 

wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Jednakże do zawierania kolejnej umowy 

powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w 

art. 9h ust. 3b Prawa energetycznego, skutków jej niezawarcia oraz ustalania treści umowy 

powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego w drodze decyzji, o 

której mowa w art. 9h ust. 3e Prawa energetycznego, stosuje się przepisy w brzmieniu 

zaproponowanym w projekcie ustawy. 

Zmiana art. 9h ust. 3c Prawa energetycznego polega na jednoznacznym określeniu, że kolejna 

umowa powierzająca pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego zawierana 

jest na czas oznaczony, równy okresowi wyznaczenia, o którym mowa w art. 9h ust. 3b Prawa 

energetycznego w projektowanym brzmieniu. Powyższe rozwiązanie pozwoli na zapewnienie większej 

stabilności umowy, a także praw i obowiązków jej stron. Ze zmianą związane jest również uchylenie 

art. 9h ust. 3o Prawa energetycznego. W związku z weryfikacją regulacji zawartych w Prawie 

energetycznym i zobowiązaniem do zawierania kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków 

operatora systemu przesyłowego gazowego na czas oznaczony, równy okresowi wyznaczenia, o 

którym mowa w art. 9h ust. 3b Prawa energetycznego, i rozpoczynający się od dnia następującego po 

dniu wygaśnięcia dotychczasowej umowy powierzającej, o której mowa w ust. 3b tej ustawy, a w 

przypadku jej niezawarcia – do wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, za zbędne 

uznać należy utrzymywanie regulacji pozwalającej Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki na zmianę 

decyzji, o której mowa w art. 9h ust. 3e Prawa energetycznego, zgodnie z art. 9h ust. 3o tej ustawy. 

Ze zmianą art. 9h ust. 3c Prawa energetycznego związana jest propozycja zmodyfikowania 

treści art. 9h ust. 3j tej ustawy. W związku z możliwym wydłużeniem okresu, na jaki zawarta może być 

umowa oraz wydana decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 9h ust. 3e 

Prawa energetycznego, którą ustala się treść tej umowy, istnieje konieczność umożliwienia Prezesowi 

Urzędu Regulacji Energetyki uwzględnienia w treści tej decyzji ewentualnych zmian przepisów prawa 

w zakresie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu 

połączonego gazowego oraz zasad lub sposobów ich wykonywania, które wpływają na realizację przez 

tego operatora praw lub obowiązków określonych decyzją. W projekcie ustawy jednoznacznie 

określono przyczyny możliwej weryfikacji decyzji, o której mowa w art. 9h ust. 3e Prawa 
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energetycznego, oraz podkreślono konieczność związku między zmianami prawa, a realizacją 

obowiązków wynikających z tej decyzji. 

Zmiana art. 9h ust. 3d, ust. 3g, ust. 3i oraz ust. 3k Prawa energetycznego ma na celu 

ujednolicenie używanych w Prawie energetycznym określeń „umowa powierzająca pełnienie 

obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego”, „dotychczasowa umowa powierzająca 

pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego” oraz „kolejna umowa 

powierzająca pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego”. 

W związku z zakresem obowiązków spoczywających na operatorze systemu przesyłowego oraz 

koniecznością zapewnienia ich sprawnej i ciągłej realizacji, w art. 9h ust. 3da Prawa energetycznego w 

proponowanym brzmieniu, w przypadku, o którym mowa w art. 9h ust. 3b zmienianej ustawy, 

operatorowi systemu przesyłowego gazowego albo operatorowi systemu połączonego gazowego, na 

miesiąc przed upływem 8-miesięcznego terminu, o którym mowa w art. 9h ust. 3b Prawa 

energetycznego w proponowanym w projekcie ustawy brzmieniu, zapewniono możliwość udzielania 

zamówień lub zawierania umów związanych z pełnieniem obowiązków operatora z wykorzystaniem 

sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. 

należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo na okres po wygaśnięciu dotychczasowej 

umowy powierzającej dotyczącej tej sieci. Powyższe służyć ma zapewnieniu ciągłości świadczenia usług 

przesyłania paliw gazowych. 

Zmiana art. 9h ust. 3n Prawa energetycznego polega na jednoznacznym przesądzeniu, że do 

decyzji, o której mowa w art. 9h ust. 3e tej ustawy, odpowiednio stosuje się również art. 9h ust. 5b 

Prawa energetycznego. Dotychczas przepis ust. 5b był stosowany do decyzji, o której mowa powyżej 

w związku z tym, że art. 9h ust. 5 b Prawa energetycznego odsyła do przepisu art. 9h ust. 5a, a także w 

związku z tym, że znajduje się w jednostce redakcyjnej bezpośrednio następującej po art. 9h ust. 5a 

Prawa energetycznego. Zmiana ma charakter jedynie porządkowy. 

W projekcie ustawy przewidziano również zmianę, określonych w art. 9h ust. 5a i 5b Prawa 

energetycznego, zasad wynagrodzenia właściciela systemu przesyłowego określanych w umowie 

powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego. W sytuacji, w której 

jednym podmiotem prowadzącym działalność w zakresie przesyłania paliw gazowych z 

wykorzystaniem danego systemu przesyłowego jest operator, powinien on pobierać całość 

przychodów wynikających z przedmiotowej działalności. Natomiast zachodzi wówczas potrzeba 

określenia w umowie powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego 

gazowego wynagrodzenia właściciela sieci przesyłowej gazowej za korzystanie przez operatora 



Przegląd zmian w podatkach 

 

13 

 

systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego z majątku 

niezbędnego do pełnienia przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu 

połączonego gazowego obowiązków operatora z wykorzystaniem tej sieci, w tym wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych. Rozwiązanie stanowi wyważenie 

interesów wyznaczonego operatora systemu przesyłowego gazowego oraz właściciela sieci. 

W art. 9h ust. 5c Prawa energetycznego w projektowanym brzmieniu obowiązano właściciela 

sieci przesyłowej gazowej do pokrywania kosztów poniesionych przez operatora systemu 

przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego w związku pełnieniem 

obowiązków operatora z wykorzystaniem sieci tego właściciela w zakresie, w jakim te koszty nie zostały 

pokryte przychodami z usług przesyłowych. W art. 9h ust. 5d-5g Prawa energetycznego wprowadzono 

mechanizmy gwarantujące operatorowi systemu przesyłowego gazowego pokrycie wyżej 

wymienionych kosztów. Z przepisami połączona jest, polegająca na dodaniu pkt 24b, zmiana art. 56 

ust. 1 Prawa energetycznego, której celem jest zapewnienie realizacji obowiązku przewidzianego w art. 

9h ust. 5e-5g Prawa energetycznego. W art. 6 projektu ustawy przewidziano natomiast regulację 

przejściową, zgodnie z którą właściciel sieci przesyłowej gazowej po raz pierwszy składa zabezpieczenie 

majątkowe na zasadach określonych w art. 9h ust. 5e-5g Prawa energetycznego w projektowanym 

brzmieniu w terminie miesiąca przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy powierzającej, o 

której mowa w art. 9h ust. 3b tej ustawy. W przepisie obowiązano też operatora systemu przesyłowego 

gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego do poinformowania właściciela sieci 

przesyłowej gazowej o wysokości kosztów niezbędnych do ustalenia wysokości zabezpieczenia 

majątkowego z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na ustanowienie zabezpieczenia. 

Art. 9h ust. 10a Prawa energetycznego przesądza, że w przypadku gdy po wyznaczeniu 

operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego na sieci 

przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. 

należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, dojdzie do zmiany okresu ważności udzielonej 

temu operatorowi koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw 

gazowych, z dniem uprawomocnienia się decyzji o udzieleniu koncesji albo o zmianie decyzji o 

udzieleniu koncesji okres wyznaczenia operatora na tej sieci z mocy prawa ulega zrównaniu z okresem 

ważności udzielonej mu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania 

paliw gazowych. Rozwiązanie pozwala na zachowanie większej stabilności w zakresie działalności 

gospodarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych. Mając na uwadze, że stabilność wyżej 

wymienionej działalności jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 

Rzeczypospolitej Polskiej, powyższe rozwiązanie należy uznać za konieczne i proporcjonalne. W art. 7 
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projektu ustawy zawarta została regulacja odnosząca się do sytuacji, w których przed dniem wejścia w 

życie ustawy w projektowanym brzemieniu, a po wyznaczeniu operatora systemu przesyłowego 

gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w 

skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa 

zintegrowanego pionowo, doszło do zmiany okresu ważności udzielonej temu operatorowi koncesji na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych. W wyżej opisanym 

przypadku, z dniem wejścia w życie Prawa energetycznego w projektowanym brzmieniu, okres 

wyznaczenia operatora na tej sieci z mocy prawa ulega zrównaniu z okresem ważności udzielonej temu 

operatorowi koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw 

gazowych. 

Zmiana zaproponowana w art. 9h ust. 13 Prawa energetycznego ma charakter porządkowy i 

polegający na ujednoliceniu określeń i odwołań stosowanych w Prawie energetycznym, a także wynika 

z konieczności uwzględnienia nowego obowiązku wprowadzonego w art. 47 ust. 1aa Prawa 

energetycznego w projektowanym brzmieniu. 

Zmiana art. 16 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne ma na celu zapewnienie większej spójności 

między tym przepisem, a przepisem art. 9c ust. 6b Prawa energetycznego. 

Dodanie ust. 1a w art. 28 Prawa energetycznego ma na celu przyznanie Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki kompetencji umożliwiającej wykonywanie zadania określonego w art. 9h ust. 3e 

oraz art. 56 ust. 1 pkt 24 Prawa energetycznego w projektowanym brzmieniu. 

W art. 33 ust. 1aa Prawa energetycznego w proponowanym w projekcie ustawy brzmieniu 

przesądzono, że koncesja na przesyłanie paliw gazowych siecią przesyłową gazową może być wydana 

jedynie podmiotowi, który działa w formie spółki akcyjnej, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb 

Państwa. Rozwiązanie jest komplementarne z art. 4e1, art. 9k Prawa energetycznego oraz art. 9h ust. 

3aa tej ustawy w proponowanym w projekcie ustawy brzmieniu. Propozycja zmiany połączona jest z 

art. 9 projektu ustawy, w którym przesądzono, że koncesja na przesyłanie paliw gazowych uzyskana 

przed dniem wejścia w życie przepisów w projektowanym brzmieniu przez właściciela sieci przesyłowej 

gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do 

przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, i pozostająca w mocy w dniu ich wejścia w życie, wygasa z 

mocy prawa z dniem wygaśnięcia ostatniej z umów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 

lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Ponadto do dnia 

wygaśnięcia koncesji na przesyłanie paliw gazowych do tej koncesji oraz korzystania z majątku 

właściciela sieci przesyłowej gazowej, o której mowa powyżej, nie stosuje się przepisów art. 33 ust. 1aa 
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oraz art. 9 ust. 3aa Prawa energetycznego w zaproponowanym w projekcie ustawy brzmieniu. W art. 

8 projektu ustawy określono wpływ projektowanych przepisów na sytuacje uregulowane w ustawie z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Przepisy przejściowe zapewniają ochronę praw nabytych 

właściciela wyżej opisanej sieci przesyłowej gazowej i przesądzają o proporcjonalności rozwiązań w 

projektowanym brzmieniu. 

W art. 33 ust. 3aa w proponowanym brzmieniu przesądzono, że w przypadku gdy operator 

systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego wyznaczony na sieci 

przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. 

należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, ma prawo do korzystania z majątku właściciela 

tej sieci niezbędnego do pełnienia obowiązków operatora z jej wykorzystaniem, w tym wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych, posiadana przez tego operatora 

koncesja na przesyłanie paliw gazowych z mocy prawa obejmuje również wykonywanie działalności 

gospodarczej polegającej na przesyłaniu paliw gazowych tą siecią. Zmiana wynika z konieczności 

rozwiązania istniejących wątpliwości interpretacyjnych i jednoznacznego przesądzenia, że koncesja na 

przesyłanie paliw gazowych posiadana przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo 

operatora systemu połączonego gazowego umożliwia temu operatorowi wykonywanie działalność 

gospodarczej polegającej na przesyłaniu paliw gazowych z wykorzystaniem sieci przesyłowej gazowej 

wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do 

przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, na której został wyznaczony, o ile ten operator jest 

uprawniony do korzystania z ww. sieci przesyłowej. 

Art. 45 ust. 1k Prawa energetycznego określa katalog czynników, które należy uwzględnić 

określając koszty działalności operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu 

połączonego gazowego wyznaczonego na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu 

przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. 

Przepis pozwala na jednoznaczne określenie kosztów zapewniając uwzględnienie interesów właściciela 

wyżej wymienionej sieci przesyłowej na należytym poziomie.  

W art. 56 ust. 1 pkt 5a Prawa energetycznego dodano odwołanie do art. 47 ust. 1aa tej ustawy 

w projektowanym brzmieniu oraz wprowadzono związaną z tym zmianę redakcyjną. Zmiana zapewnia 

spójność systemu nakładania kar w przypadku nieuczynienia zadość obowiązkom określonym w Prawie 

energetycznym. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Mając na uwadze konieczność 

pilnego dokonania zmian w przepisach Prawa energetycznego w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
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energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewniania pewności prawa po stronie 

zainteresowanych podmiotów, uznać należy, że możliwe jest skrócenie terminu vacatio legis zgodnie z 

art. 4 ust. 2 ustaw z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych. 

Projekt ustawy: 

1) nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego; 

2) nie przewiduje wydania aktów wykonawczych; 

3) jest zgodny z prawem Unii Europejskiej; 

4) nie wywiera wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców; 

5) nie został poddany konsultacjom. 

 

Stan: 8.02.22 - Skierowano do I czytania w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. 

Link 

 

2. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 

Ustawa dotyczy wprowadzenia do polskiego prawa regulacji prawnej prawa holdingowego 

(prawa grup spółek, prawa koncernowego), które w szerokim znaczeniu doktrynalnym reguluje relacje 

prywatno-prawne między spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający 

interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej, jak 

również wyposażenia rad nadzorczych w narzędzia umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego 

nadzoru korporacyjnego, a także wyeliminowania wątpliwości podnoszonych przez przedsiębiorców i 

przedstawicieli doktryny. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.3) ) w art. 81:  

1. w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Roczną podstawę wymiaru składki na 

ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 

8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, opłacających 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E01849467EB94AD5C12587E3003A3227
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podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi dochód z działalności 

gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z 

wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych 

niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152–154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z 

uwzględnieniem art. 24 ust. 1–2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia 

emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów.” 

2. w ust. 2c w pkt 4 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu: „5) 

przy obliczaniu dochodów, o których mowa w pkt 1 i 3 stosuje się art. 24 ust. 1–2b i nie 

uwzględnia się przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152–154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych; w przypadku osób prowadzących podatkową 

księgę przychodów i rozchodów, dochód o którym mowa w pkt 1 i 3 ustala się z 

uwzględnieniem art. 44 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.”; 

3. w ust. 2g dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „W przychodach, o których mowa w ust. 2e i 

2f, nie uwzględnia się przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.” 

Przy ustalaniu w 2022 r. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie powiększa 

się dochodu, o którym mowa w art. 81 ust. 2 i ust. 2c pkt 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, o różnicę określoną w art. 24 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

Stan: 10.02.22 - Ustawę skierowano do: Komisji Ustawodawczej i Komisji Gospodarki Narodowej i 

Innowacyjności. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 10, art. 35 i art. 36, 

które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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Link 

 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków 

postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 

r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 

ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1922), dalej „rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania”, ma na celu dokonanie 

niezbędnych zmian krajowego porządku prawnego w związku z wejściem w życie dyrektywy 

delegowanej Komisji (UE) 2021/1269 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniającej dyrektywę delegowaną 

(UE) 2017/593 w odniesieniu do uwzględniania czynników zrównoważonego rozwoju w 

zobowiązaniach w zakresie zarządzania produktami (Dz. Urz. UE L 277 z 02.08.2021, str. 137), dalej 

„dyrektywa 2021/1269”. 

Dyrektywa 2021/1269 zmienia dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 

2016 r. uzupełniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do 

zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań 

w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub 

przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych (Dz. U. L 87 

z 31.03.2017, str. 500), dalej „dyrektywa 2017/593”. 

Celem dyrektywy 2021/1269 jest zapewnienie zgodności przepływów kapitału z dążeniem do 

niskiego poziomu emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatu. Zgodne z celami 

zrównoważonego rozwoju przejście na niskoemisyjną, bardziej zrównoważoną i oszczędną gospodarkę 

będzie miało kluczowe znaczenie dla zapewnienia długoterminowej konkurencyjności gospodarki Unii 

Europejskiej. Wsparcie zrównoważonych inwestycji powinno się przełożyć na zwiększenie popytu na 

takie inwestycje, co z kolei jest warunkiem realizacji celów klimatycznych. W związku z tym 

uwzględnienie czynników zrównoważonego rozwoju i celów związanych ze zrównoważonym rozwojem 

powinno stanowić jeden z wymogów zarządzania produktami określonych w rozporządzeniu w sprawie 

trybu i warunków postępowania. 

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1283.html
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Na potrzeby wdrożenia dyrektywy 2021/1269 konieczna będzie również zmiana ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.) polegająca 

na zmianie definicji grupy docelowej tak, aby uwzględniała ona również cele związane ze 

zrównoważonym rozwojem, co zostanie zrealizowane w ramach odrębnego procesu legislacyjnego. 

Zmiana ta, polegająca na nadaniu nowego brzmienia art. 83b ust. 10 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, została uwzględniona w projekcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla 

przedsięwzięć gospodarczych (UC76). 

Zmiany w § 1 projektu obejmują przepisy § 2, § 31, § 32, § 34, § 39 i § 44 rozporządzenia w 

sprawie trybu i warunków postępowania. 

Nowy pkt 8a w § 2 wprowadza definicję czynników zrównoważonego rozwoju – terminu, który 

kilkukrotnie występuje w projekcie ze względu na charakter transponowanej dyrektywy. 

Nowy ust. 1a w § 31 wprowadza regulację, zgodnie z którą – inaczej niż w przypadku innych 

instrumentów finansowych – firmy inwestycyjne nie będą zobowiązane do identyfikowania grup 

klientów, z których potrzebami, cechami i celami nie jest zgodny instrument finansowy uwzględniający 

czynniki zrównoważonego rozwoju (negatywnej grupy docelowej). Celem tej regulacji jest zapewnienie 

łatwego dostępu do instrumentów finansowych uwzględniających czynniki zrównoważonego rozwoju 

również klientom, którzy nie mają preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju. W przeciwnym 

wypadku ich dostęp do takich instrumentów byłby ograniczony wyłącznie ze względu na fakt, że nie 

wskazali oni czynników zrównoważonego rozwoju w trakcie badania adekwatności przez firmę 

inwestycyjną (§ 31 ust. 1 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków postępowania). 

Zmiana brzmienia ust. 6 w ma na celu zachowanie spójności ze zmienianą ustawową definicją 

grupy docelowej, zgodnie z którą grupa docelowa uwzględni również cele nabywców instrumentu 

finansowego związane ze zrównoważonym rozwojem. W związku z tym przy określaniu grupy 

docelowej w odniesieniu do danego instrumentu finansowego, który będzie rekomendowany, 

oferowany lub którego nabycie lub objęcie będzie umożliwiane przez inne firmy inwestycyjne, firma 

inwestycyjna będzie uwzględniać cele związane ze zrównoważonym rozwojem, z którymi dany 

instrument finansowy jest zgodny. 

Dodanie pkt 1a w ust. 3 w § 32 zmierza do uwzględnienia czynników zrównoważonego rozwoju 

wśród czynników badanych przez firmę inwestycyjną w celu określenia, czy instrument finansowy 

spełnia rozpoznane potrzeby, cechy i cele grupy docelowej. W ten sposób inwestorzy zainteresowani 

wsparciem celów w zakresie zrównoważonego rozwoju będą mieli możliwość wyboru instrumentów 
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finansowych związanych z realizacją tych celów. Zwiększenie popytu na te instrumenty będzie 

stanowiło element zapewnienia zgodności przepływów kapitału z dążeniem do osiągnięcia celów 

niskoemisyjnej, bardziej zrównoważonej i oszczędnej gospodarki. 

Zmiana ust. 5 ma na celu zapewnienie, że firma inwestycyjna emitująca lub wystawiająca 

instrument finansowy, który jest rekomendowany, oferowany lub którego nabycie lub objęcie jest 

umożliwiane przez inne firmy inwestycyjne, będzie przekazywała tym firmom inwestycyjnym 

informacje w sposób umożliwiający im należyte uwzględnienie wszelkich celów klienta lub 

potencjalnego klienta związanych ze zrównoważonym rozwojem. Czynniki zrównoważonego rozwoju 

uwzględniane w danym instrumencie finansowym powinny być przedstawione w sposób przejrzysty, 

aby jego dystrybutor mógł dostarczyć odpowiednich informacji swoim klientom lub potencjalnym 

klientom, co także w tym przypadku powinno sprzyjać zwiększeniu popytu na instrumenty 

uwzględniające cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Firma inwestycyjna nie tylko określi grupę docelową (w odniesieniu do każdego emitowanego 

lub wystawianego przez nią instrumentu finansowego lub w przypadku gdy udziela innym podmiotom 

porad w zakresie emitowania lub wystawiania instrumentu finansowego), ale również, zgodnie z § 34 

ust. 2 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków postępowania, będzie przeprowadzać regularne 

przeglądy tych instrumentów, w szczególności będzie analizować, zgodnie z § 34 ust. 2 pkt 1 tego 

rozporządzenia, czy instrument finansowy pozostaje spójny z potrzebami, cechami i celami grupy 

docelowej. W kontekście dodania pkt 1a w ust. 3 w § 32, w celu zachowania spójności przepisów, 

zmiana projektowana w § 34 ust. 2 pkt 1 zmierza do uwzględnienia celów związanych ze 

zrównoważonym rozwojem w procesie takiego przeglądu. Wprowadzana regulacja ma na celu 

zapewnienie, że spójność instrumentu finansowego z potrzebami, cechami i celami grupy docelowej, 

potwierdzona w chwili jego powstania, nie została z upływem czasu utracona. 

Firma inwestycyjna, zgodnie z aktualnym brzmieniem § 39 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

trybu i warunków postępowania, wdraża rozwiązania w celu zapewnienia zgodności z potrzebami, 

cechami i celami grupy docelowej, w odniesieniu zarówno do instrumentów finansowych, jakie 

zamierza oferować lub rekomendować albo w inny sposób umożliwiać ich nabycie lub objęcie, jak i do 

usług, jakie zamierza świadczyć. Nowe brzmienie ust. 1 w § 39 ma na celu uwzględnienie wśród celów 

grupy docelowej również tych celów, które są związane ze zrównoważonym rozwojem. Podobnie jak 

w przypadku instrumentów finansowych emitowanych lub wystawianych przez firmę inwestycyjną 

oraz w przypadku udzielania przez nią porad w zakresie emitowania lub wystawiania instrumentów 

finansowych, również w sytuacji oferowania lub rekomendowania albo umożliwiania w inny sposób ich 



Przegląd zmian w podatkach 

 

21 

 

nabycia lub objęcia, oraz świadczenia usług – w odniesieniu do instrumentów finansowych 

uwzględniających czynniki zrównoważonego rozwoju firma inwestycyjna nie będzie określać 

negatywnej grupy docelowej. Celem tej regulacji, wprowadzanej w nowym ust. 3a w § 39, jest 

zapewnienie łatwego dostępu do instrumentów finansowych uwzględniających czynniki 

zrównoważonego rozwoju również klientom, którzy nie mają preferencji w zakresie zrównoważonego 

rozwoju. Zapewni to zachowanie spójności regulacji dotyczących usług świadczonych przez firmy 

inwestycyjne z wprowadzanymi w projekcie zmianami regulacji odnoszących się do instrumentów 

finansowych, jakie firma inwestycyjna zamierza oferować lub rekomendować albo w inny sposób 

umożliwiać ich nabycie lub objęcie. 

Zgodnie z § 44 ust. 4 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków postępowania, rozwiązania 

mające na celu zapewnienie zgodności instrumentów finansowych, jakie zamierza oferować lub 

rekomendować albo w inny sposób umożliwiać ich nabycie lub objęcie firma inwestycyjna, oraz usług, 

jakie zamierza świadczyć z potrzebami, cechami i celami określonej grupy docelowej, podlegają 

okresowym przeglądom i aktualizacjom, aby zapewnić ich ciągłą solidność i zgodność z celami. 

Oceniany w ramach tych przeglądów katalog celów danej grupy docelowej, o który mowa w § 44 ust. 

6, zostanie uzupełniony o cele związane ze zrównoważonym rozwojem. 

Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 22 listopada 2022 r. – zgodnie 

z art. 2 ust. 1 dyrektywy 2021/1269 państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonywania tej dyrektywy od tego 

dnia. 

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), dlatego też 

projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji. 

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawiania organom i instytucjom Unii 

Europejskiej w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Projekt 

rozporządzenia nie podlega konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym. 

Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt został zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Finansów. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin 
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pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Zawarte w projekcie regulacje nie wpłyną na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i 

średnich przedsiębiorców zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Stan: 9.02.22 – Rozporządzenie znajduje się na etapie opiniowania. 

Link 

 

4. Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych 

terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, 

zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 

sprawozdań lub informacji 

W bieżącym okresie na sytuację epidemiczną wywołaną kolejną falą pandemii COVID-19 i 

znacznym wzrostem zachorowań (zwiększenie absencji pracowników) nałożyło się również zwiększenie 

zaangażowania służb finansowo-księgowych we wdrażanie zapisów nowego systemu podatkowego. W 

związku z powyższym wystąpi ryzyko, że księgowi nie zdążą w terminie sporządzić sprawozdań 

finansowych – do 31 marca 2022 r. 

Wydanie projektowanego rozporządzenia wynika z uwzględnienia postulatów zgłaszanych 

przez środowisko księgowych.  

Uznając za zasadne postulaty środowiska księgowych, opracowano projekt rozporządzenia na 

podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).  

Upoważnienie z art. 15zzh umożliwia przesunięcie terminów wypełniania obowiązków w 

zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do 

właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Projekt przewiduje wydłużenie 

odpowiednio o 3 miesiące lub 1 miesiąc niektórych terminów wynikających z przepisów o 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356357
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rachunkowości dotyczących: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia 

sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. Niniejsze 

rozporządzanie przewiduje również wydłużenie terminów dotyczących sporządzania 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności, sprawozdania z 

działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności, skonsolidowanego sprawozdania z płatności, 

sprawozdania nt. informacji niefinansowych oraz sprawozdanie grupy kapitałowej nt. informacji 

niefinansowych. Przewiduje się również wydłużenie terminu określonego w art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych do dnia 1 sierpnia 2022 r.  

Termin ten dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe zobowiązanych do 

sporządzenia sprawozdania finansowego i przekazania go za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przed upływem terminu określonego na 

złożenie zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na 

podstawie art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Przedstawione powyżej 

zmiany dotyczące wydłużenia określonych terminów będą miały zastosowanie do obowiązków 

dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w 

dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.  

Wydłużenie terminu przypadającego w 2022 r. o 30 dni dotyczy również sprawozdań 

finansowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 Przewiduje się, że przesunięcie w czasie obowiązków sprawozdawczych, angażujących działy 

finansowo-księgowe jednostek w bieżącym okresie pozwoli na:  

 właściwe wdrożenie rozwiązań wynikających ze zmian podatkowych,  

 prawidłowe wykonanie czynności (m. in.: inwentaryzacja, wycena, zamknięcie ksiąg rachunkowych) 

związanych z przygotowaniem i sporządzeniem sprawozdań finansowych za 2021 r. 

 

Stan: 15.02.22 – Rozporządzenie znajduje się na etapie opiniowania. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego wejścia w życie. 

Link 

 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356006
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