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PRAWO
PODATKOWE

wprowadzenie ulgi dla klasy średniej dla osób prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą, które rozliczają się na
skali podatkowej i zarabiają do 13 tysięcy złotych – wysokość ulgi
ma być wyliczana na podstawie specjalnego algorytmy
uregulowanego przepisami ustawy,
wprowadzenie przepisu w zakresie dodatkowej kategorii
wydatków, która podlega wyłączeniu kosztów uzyskania
przychodów, co wpłynie na możliwości rozliczania przez
podatnika niektórych kosztów poniesionych w związku z
realizacją transakcji z podmiotami powiązanymi,
ma nastąpić przesunięcie w czasie opodatkowania wynajmu
mieszkań, które w życie ma wejść o rok później, tj. 1 stycznia
2023 roku,
wydłużony zostanie o trzy miesiące termin składania wniosków w
ramach repatriacji abolicji, kapitału,
wprowadzenie ulgi dla rodzin, które wychowują co najmniej
czworo dzieci,
wprowadzenie ulgi na dzieci dla samotnych rodziców w
wysokości,
 podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł,
 wzrost pierwszego progu podatkowego, dla którego przewidziano
stawkę podatkową w wysokości 32% z 85 000 zł do 120 000 zł.

Pod koniec września odbyło się drugie czytanie rządowego projektu
zmian podatkowych przewidzianych w ramach Polskiego Ładu.

Jakie są przewidywane zmiany?

Jaki jest etap legislacyjny?
W dniu 1 października 2021 roku Sejm rozpatrzył i przyjął poprawki
zgłoszone do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osóbfizycznych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

KOLEJNE POPRAWKI DO POLSKIEGO ŁADU
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PODATKOWE

PAŹDZIERNIKOWE ZMIANY W PODATKU VAT

zmiana definicji państwa członkowskiego – po zakończeniu
okresu przejściowego przepisy UE w dziedzinie podatku VAT nie
będą miały zastosowania do Wielkiej Brytanii, a zatem w
relacjach między UE a Wielką Brytanią nie występują transakcje
w postaci wewnątrzwspólnotowej dostawy czy nabycia towarów,
z wyjątkiem Irlandii Północnej, 
zmiany w transakcjach łańcuchowych – po zmianie przepisów w
przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów zostanie wyraźnie określone, której dostawie należy
przypisać wysyłkę lub transport, 
zmiany w opodatkowaniu nieruchomości – zmiany dopuszczą
możliwość składania zgodnego oświadczenia dostawcy i
nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości także w akcie
notarialnym, 
zmiany w zakresie możliwości korekty deklaracji podatkowej - w
przypadku nieujęcia faktury zakupowej na bieżąco podatnik
będzie miał możliwość skorygowania deklaracji podatkowej za
okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku
należnego bądź za jeden z trzech następnych okresów
rozliczeniowych, a w przypadku podatników rozliczających się
kwartalnie, w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch
następnych okresów rozliczeniowych po okresie rozliczeniowym,    
w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego
nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w
którym powstało to prawo,
zmiany w uldze na złe długi – uchylono warunek dotyczący
rejestracji dłużnika jako podatnika VAT czynnego na dzień
poprzedzający dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej
przez wierzyciela.

Od 1 października 2021 roku zaczęła obowiązywać część przepisów
wprowadzonych ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo
bankowe.

Jaki jest cel zmian?
Celem zmian jest uproszczenie rozliczania przez podatników.

Na czym polegają zmiany?

Etap legislacyjny
Zmiany obowiązują od 1 października 2021 roku



PRAWO SPÓŁEK
HANDLOWYCH

ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH
– NOWE ZASADY DLA GRUPY SPÓŁEK

wprowadzenie formalnej możliwości utworzenia grupy
spółek, kierującej wspólnym interesem pod warunkiem
podjęcia uchwały przez wspólników spółki zależnej oraz
ujawnienia tej okoliczności w KRS, 
umożliwienie wydawania wiążących poleceń spółkom
zależnym przez spółkę dominującą, 
wprowadzenie możliwości przymusowego wykupu
udziałów wspólników mniejszościowych zależnej spółki
kapitałowej, 
wprowadzenie prawa wspólników mniejszościowych spółki
zależnej do złożenia wniosku do sądu o wyznaczenie
biegłego celem zbadania działalności grupy spółek, 
wprowadzenie odpowiedzialności spółki dominującej
wobec spółki zależnej za szkodę związaną z wykonaniem
wiążącego polecenia, 
wprowadzenie odpowiedzialności spółki dominującej
wobec wspólników lub akcjonariuszy spółki zależnej za
obniżenie wartości udziału lub akcji takiego
wspólnika/akcjonariusza na skutek wykonania przez
spółkę zależną wiążącego polecenia, 
złagodzenie odpowiedzialności członków zarządów i rad
nadzorczych wobec spółek kapitałowych, 
wprowadzenie odpowiedzialności spółki dominującej
wobec wierzycieli spółki zależnej w przypadku
bezskuteczności egzekucji wobec spółki zależnej, chyba
że spółka dominująca nie ponosi winy lub szkoda powstała
w wyniku niewykonania wiążącego polecenia przez spółkę
zależną, 
poszerzenie kompetencji rad nadzorczych, w tym
przyznanie uprawnień do korzystania z usług doradcy.

Z początkiem października odbędzie się pierwsze czytanie
rządowego projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.

Jaki jest cel zmian?
Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów
dotyczących funkcjonowania grup spółek. 

Jakie będą zmiany?

.
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UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

JUŻ NIEDŁUGO WCHODZĄ W ŻYCIE ZMIANY
DOTYCZĄCE PRZEPISÓW O KASACH
ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH

rozszerzono krąg uprawnionych do tworzenia oraz
wstępowania do związków zawodowych, które uzyskały
wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową, również
na innej podstawie niż stosunek pracy, 
wprowadzenie możliwości tworzenia kas przez minimum
10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego
pracodawcy, 
pracodawca będzie musiał udzielić pomocy poprzez
udostępnienie pomieszczeń służących do
przechowywania gotówki, a zatem odpowiednio
zabezpieczonych, 
pracodawca będzie również dokonywać potrąceń
wpisowego na rzecz kas, miesięcznych wkładów
członkowskich oraz rat pożyczek, 
doprecyzowano zasady udzielania pożyczek i zapomogi, 
wprowadzono możliwość obradowania organów kas
zapomogowo-pożyczkowych na posiedzeniach
prowadzonych za pośrednictwem środków komunikacji
na odległość.

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych wejdzie 
w życie już 11 października, a dzięki zmianom więcej osób
będzie mogło uzyskać uprawnienia członkowskie i otrzymać
pomoc materialną. 

Co obejmują planowane zmiany?

Jaki jest etap legislacyjny?
Zmiany mają wejść w życie już 11 października 2021 roku.
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UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

REALIZACJA KOLEJNYCH ETAPÓW ZMIAN W
USTAWIE O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej,
partnerskiej i komandytowej będą obejmowani obowiązkiem
ubezpieczeń już od dnia wpisania spółki do KRS lub nabycia
udziałów w spółce, 
jako podstawę wymiaru składek będzie należało przyjąć
przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, 
wprowadzona zostanie możliwość podpisywania dokumentów
podpisem osobistym lub zaufanym, 
wprowadzona zostanie nowa definicja „wypadku przy pracy”,
wprowadzona zostanie możliwość wystąpienia ZUS-u do
okręgowego inspektora pracy z wnioskiem o
przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.

możliwość składania korekt deklaracji przez płatników
składek zostanie ograniczona do okresu 5 lat, licząc od dnia,
w którym należności z tytułu składek stały się wymagalne, 
osoba ubezpieczona będzie podlegać ubezpieczeniu także w
przypadku opłacenia składki chorobowej po terminie lub
nieopłaceniu jej w ogóle, 
okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu
ubezpieczenia zostanie skrócony do 91 dni, 
wysokość zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
wzrośnie do 80%, 

wprowadzenie elektronicznego składania wniosków o
wydanie zaświadczenia A1, 
powiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na
ubezpieczenie wypadkowe.

3 września 2021 roku opublikowano ustawę o zmianie ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych
ustaw. 

Jaki będzie sposób wprowadzenia zmian?
Zmiany wprowadzone zostaną w kilku etapach, tj. we wrześniu
2021 roku (etap I), styczniu 2022 roku (etap II), kwietniu 2022
roku (etap III) oraz styczniu 2023 roku (etap IV).

Na czym będą polegać zmiany?
Etap I:

Etap II:

Etap III:
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PROJEKT USTAWY O OCHRONIE WOLNOŚCI
SŁOWA W INTERNETOWYCH SERWISACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH I ŚLEPE POZWY

prawo użytkownika do złożenia skargi do usługodawcy, gdy
serwis społecznościowy, z którego korzysta co najmniej
milion użytkowników zablokuje konto, usunie wpis lub
rozpowszechni treści o charakterze bezprawnym, 
reklamacje użytkowników mają być rozpatrywane
niezwłocznie w wewnętrznym postępowaniu kontrolnym w
terminie 48 godzin od ich wniesienia, 
utworzona ma być Rada Wolności Słowa,
osoba niezadowolona z wyniku rozpatrzenia reklamacji
będzie mogła złożyć skargę do Rady Wolności Słowa, 
Rada Wolności Słowa będzie mogła nakazać niezwłoczne
przywrócenie zablokowanej treści lub konta bądź nałożyć
karę pieniężną,
wprowadzona zostanie instytucja tzw. ślepych pozwów, w
których powód ma zawrzeć wniosek o zobowiązanie
usługodawcy do wskazania danych pozwanego w oparciu o
podane przez Powoda informacje, a w toku postępowania
sąd będzie występował do usługodawcy o nadesłanie
danych identyfikujących pozwanego, 
na usługodawców zostanie nałożony obowiązek
umieszczania sprawozdania z postępowań wewnętrznych
związanych z rozpatrywaniem reklamacji na własnej stronie
internetowej.

Pod koniec miesiąca do wykazu prac legislacyjnych Rady
Ministrów trafił projekt ustawy o ochronie wolności słowa w
internetowych serwisach społecznościowych.

Jaki jest cel ustawy?
Celem ustawy, według jej autorów, jest zapewnienie prawa
dostępu do prawdziwej informacji oraz ochrona przed
arbitralnymi ograniczeniami w korzystaniu z konstytucyjnego
prawa do wyrażania własnych poglądów. 

Jakie prawa i obowiązki ma za zadanie wprowadzić
ustawa?

Jaki jest etap legislacyjny?
Zgodnie z informacjami umieszczonymi w wykazie prac
legislacyjnych Rady Ministrów planowany termin przyjęcia
projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2021 roku. 
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KORONAWIRUS – NOWELIZACJA
ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE
USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ,
NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z
WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

w siłowniach, klubach fitness, kasynach, obiektach
handlowych, placówkach pocztowych, bibliotekach, na
targach, konferencjach i wystawach może przebywać 1
osoba na 10m2, 
w dyskotekach maksymalnie 150 osób, 
imprezy i spotkania na świeżym powietrzu, w lokalu lub
wydzielonej strefie gastronomicznej – maksymalnie 150
osób, 
transport – 100% obłożenia, 
wesołe miasteczka – maksymalnie 75% obłożenia, 
kina i teatry – maksymalnie 75% obłożenia, 
hotele – maksymalnie 75% zajętych pokoi, przy czym limit
ten nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży
poniżej 12 roku życia, 
restauracje – maksymalnie 75% obłożenia,
widownia na obiektach – maksymalnie 50% obłożenia, 

Zgodnie z opublikowaną przez Radę Ministrów nowelizacją
przepisów dotyczących ograniczeń związanych z wystąpieniem
koronawirusa obowiązują następujące restrykcje:

Co istotne! Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych
przeciwko COVID-19!
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POSELSKI PROJEKT USTAWY O ZMIANIE
USTAWY - KODEKS KARNY ORAZ NIEKTÓRYCH
INNYCH USTAW 

Celem zmiany jest zaostrzenie konsekwencji karnych
popełnienia przestępstw korupcyjnych, a także na
wyeliminowanie potencjalnych obszarów konfliktów interesów
dotyczących osób publicznych (jawność życia publicznego).
  
Jakie są przewidywane zmiany? 
● projekt przewiduje wprowadzenie nowego środka karnego,
w postaci zakazu zajmowania stanowisk, wykonywania zawodu
oraz świadczenia pracy w organach i instytucjach
państwowych oraz spółkach z udziałem kapitału Skarbu
Państwa, 
●  zakaz dotyczy spółek prawa handlowego, w których Skarb
Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają
bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej
10% akcji lub udziałów, 
●  rozszerzony zostanie katalog przypadków, w których sąd
będzie mógł orzec pozbawienie praw publicznych, mianowicie
o przestępstwa określone w artykułach: 228 § 1 i 3–6
[Sprzedajność], art. 229 § 1 i 3–5 [Przekupstwo], art. 230 § 1
[Płatna protekcja], art. 230a § 1 [Płatna protekcja; klauzula
nietykalności] - z wyłączeniem przestępstw mniejszej wagi, art.
250a § 1 i 2 [Nakłanianie do głosowania], art. 271 § 3 [Fałsz
intelektualny w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub
osobistej], art. 296a § 1, 2 i 4 [Łapownictwo menedżerskie]
oraz art. 305 §1 i 2 [Zakłócanie przetargu publicznego na
szkodę Skarbu Państwa], 
●  w przypadku skazania osoby pełniącej funkcję publiczną za
wyżej wymienione przestępstwa (z wyłączeniem przekupstwa),
w zakresie nowego środka karnego sąd obligatoryjnie będzie
dokonywał konkretyzacji, czy orzekany zakaz dotyczyć ma:
wykonywania wszelkich lub określonych zawodów, zajmowania
wszelkich lub określonych stanowisk, czy też wykonywania
wszelkiej lub określonej pracy (na podstawie stosunku pracy,
umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o
świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym
stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia, lub umowy o dzieło), 
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●  w przypadku skazania osoby pełniącej funkcję
publiczną za wyżej wymienione przestępstwa (z
wyłączeniem przekupstwa), w zakresie nowego środka
karnego sąd obligatoryjnie będzie dokonywał
konkretyzacji, czy orzekany zakaz dotyczyć ma:
wykonywania wszelkich lub określonych zawodów,
zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, czy też
wykonywania wszelkiej lub określonej pracy (na
podstawie stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy
zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia, lub umowy o dzieło), 
●  nowy środek karny ma być orzekany również wobec osób
innych niż pełniące funkcje publiczne - w przypadku popełnienia
choćby jednego z wymienionych wyżej przestępstw - 
z wyłączeniem sprzedajności, 
●  orzeczenie nowego środka karnego będzie możliwe także
dożywotnio - w razie ponownego skazania, 
●  odpowiednio zmienia się odpowiednie przepisy KKW, które
znajdą zastosowanie do nowego zakazu, 
● zmiany mające na celu realizację założeń prawodawcy wejdą
w życie również w ustawach: ○ o partiach politycznych ((Dz. U.
z 2018 r. poz. 580 oraz z 2021 r. poz. 1407), ○ o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399), 
○ o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 
i 1535), 
○ o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), 
○ Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), 
○  o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 523, 1292 i 1559), 
○  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 i 1598). 

Etap legislacyjny
Po trzecim czytaniu w Sejmie (17.09.2021 r.), ustawa
przekazana została Prezydentowi i Marszałkowi Senatu,
celem wszczęcia prac Senatu.
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RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O ZMIANIE
USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH
ENERGII ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 
Jaki jest cel zmian? 
Zmiana dotyczy ograniczenia obowiązków koncesyjnych dla
przedsiębiorców wykonujących
 działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, przez
podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu instalacji
odnawialnego źródła energii określonych jako małe instalacje. 

Na czym polegają zmiany? 
●  Ustawa wprowadza pojęcie "małej instalacji", zdefiniowanej
przez ustawodawcę jako: ○  instalacja odnawialnego źródła
energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż
50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączona do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110
kV albo o mocy 
 osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i
mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana
elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW, 
●  Celem zmniejszenia ryzyka kar finansowych dla inwestorów
zainteresowanych budową nowych jednostek wytwórczych w
ramach kontraktów na rynku mocy, ustawą tą zmieniono
zasady monitoringu realizacji inwestycji dla jednostek
mających wieloletnie umowy na rynku mocy. Projektodawcy
przewidują zwiększenie w ten sposób podaży nowych mocy,
przy jednoczesnym obniżeniu ceny jednostkowej. Szczegóły
dotyczą następujących obszarów: 
○  zmiana sposobu naliczania kar za opóźnienie w oddaniu
jednostki do eksploatacji ze stałej o wartości 15 proc.
miesięcznej wartości obowiązku mocowego na system
progresywny: od 5 proc. w pierwszym roku, poprzez 15 proc. w
drugim do 25 proc. miesięcznej wartości obowiązku mocowego
w trzecim roku dostaw; 
○  wydłużenie z 12 do 24 miesięcy czasu na przedstawienie
dokumentów potwierdzających poniesienie nakładów
inwestycyjnych oraz zawarcie umów związanych z inwestycją o
łącznej wartości wynoszącej co najmniej 20 proc. wymaganych
nakładów inwestycyjnych; 



PRAWO 

wprowadzenie możliwości korekty mocy osiągalnej nowej
jednostki rynku mocy wytwórczej, o nie więcej niż 5 proc.
po zakończeniu inwestycji. 
Wprowadzono możliwość obrotu wtórnego obowiązkiem
mocowym, co - według przewidywań prawodawcy - winno
umożliwić bardziej sprawne funkcjonowanie rynku
wtórnego, poprzez zmianę w zakresie zarządzania
ryzykiem związanym z możliwością wystąpienia awarii i
karami za niewykonanie umów mocowych. Efektem tego
rozwiązania ma być zwiększenie płynności rynku wtórnego
- co umożliwić ma zapewnienie odpowiedniej ilości mocy w
okresie zagrożenia. W tym obszarze nowe przepisy
przewidują, iż: 
dostawca mocy, w ramach transakcji na rynku wtórnym,
może po zakończeniu aukcji dodatkowych przenosić na
inną jednostkę rynku mocy obowiązek mocowy; 
nie będą stosowane przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych do umów, których przedmiotem jest obrót
wtórny obowiązkiem mocowym;
mają zostać testy dla jednostek redukcji zapotrzebowania,
które nie mają umowy mocowej, ale mają możliwość
udziału w rynku wtórnym; ○  jednostki, które rozpoczęły
działalność komercyjną przed 4 lipca 2019 r. i nie spełniają
limitu emisji będą miały mieć możliwość udziału w rynku
wtórnym. 
Kolejnym uzasadnieniem wprowadzenia ustawy miał być
brak szczegółowych uregulowań dotyczących
funkcjonowania magazynów energii elektrycznej na rynku
mocy w dotychczas obowiązujących przepisach prawa.
Wprowadzone nowelizacją rozwiązania mają za zadanie
bardziej szczegółowo określić obszary związane z
magazynowaniem energii, tj: 
zmiana definicji magazynu energii – ujednolicenie pojęć w
ustawie Prawo energetyczne oraz ustawie o rynku mocy; 
włączenie magazynu energii do definicji jednostki fizycznej
wytwórczej; ○  dodanie magazynów energii do listy
podmiotów wnoszących opłatę mocową. ●  Rozszerzono
regulamin rynku mocy o tryb korekty mocy osiągalnej, tryb
zmiany paliwa w przypadku nowych jednostek rynku mocy
wytwórczych, procedurę weryfikacji spełnienia limitu emisji
ex-post. 

W sprawie została udostępniona oficjalna informacja URE,
którą można znaleźć pod adresem:
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-
ogolne/aktualnosci/9726,Dzis-wchodzi-w-zy cie-nowelizacja-
ustawy-o-rynku-mocy.html 



PRAWO 

W jaki sposób zmiany będą wchodzić w życie?
Przepisy dotyczące współczynników korygujących stawkę
opłaty mocowej wchodzą w życie od 1 października br.

Zgodnie z harmonogramem stosowania tych współczynników,
odbiorcy:
● na wysokich napięciach będą je stosować od 1 października,
● na średnich napięciach - od stycznia 2022 r.,
● na niskich napięciach – od stycznia 2025 r.,
●  obecni odbiorcy ryczałtowi będą stosować te współczynniki
od 2028 r. 
Oznacza to zakończenie w przyszłości jednej stawki
„ryczałtowej” i uzależnienie opłaty mocowej od profilu
zużywania energii - dla wszystkich grup odbiorców.

Prezes URE zobowiązany w dniu 30 września ogłosił nowe
stawki opłaty mocowej, które będą  obowiązywały od 1
stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., i bez podatku od
towarów i usług (stawki netto) wynoszą:
1) 2,37 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych
rozliczanych w sposób
ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających
rocznie poniżej 500 kWh energii
elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 1) Ustawy);
2) 5,68 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych
rozliczanych w sposób
ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających
rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh
energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 2) Ustawy);
3) 9,46 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych
rozliczanych w sposób
ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających
rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800
kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 3) Ustawy);
4) 13,25 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców
końcowych rozliczanych w sposób
ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających
rocznie powyżej 2800 kWh energii
elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 4) Ustawy);
5) 0,1026 zł/kWh – w odniesieniu do odbiorców końcowych
innych niż określonych w art. 89a
ust. 1 pkt 1) Ustawy (art. 89a ust. 1 pkt 2) Ustawy).

Etap legislacyjny.
Ustawa weszła w życie z dniem 1 września 2021 roku.



RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O ZMIANIE
USTAWY O DOWODACH OSOBISTYCH, USTAWY
O EWIDENCJI LUDNOŚCI, USTAWY - PRAWO O
AKTACH STANU CYWILNEGO ORAZ
NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

określono maksymalny limit wydatków budżetu państwa
będący skutkiem finansowym ustawy w 2022 r. - na kwotę
840 345,89 zł; 
monitorowanie wykorzystania limitu wydatków,
dokonywanie oceny wykorzystania tego limitu według stanu
na koniec każdego kwartału oraz odpowiedzialność za
wdrożenie mechanizmu korygującego powierzono
kompetencji Ministra właściwego do spraw informatyzacji; 
określono sposób postępowania w razie przekroczenia
przewidzianego budżetu. 

o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 1000 i
1641), 

Jaki jest cel zmian? 
Projekt dotyczy umożliwienia obywatelom załatwianie
podstawowych spraw urzędowych zdalnie - przy pomocy
prostych, intuicyjnych i dedykowanych konkretnym
czynnościom usług elektronicznych.
 
Na czym polegają planowane zmiany? 
●  Zmiana dotyczy przede wszystkim określenia sposobu i
zakresu zmian w udostępnianych organom państwa danych
osobowych, dokonywanych on-line 
●  Wprowadzone zmiany (jak np. uprzednia zmiana danych
biometrycznych zawartych w dowodzie osobistym, który
obecnie obejmuje również odcisk palca) skutkują
koniecznością wprowadzenia narzędzi umożliwiających
prawidłową ochronę udostępnianych za pomocą systemu
teleinformatycznego danych osobowych, co szczególnie
widoczne jest w projektowanych zmianach 
●  Wejście w życie ustawy przewidziano etapami, na dzień: 3
marca 2022 r., 2 czerwca 2022 r. oraz 1 września 2022 r. 

Co ciekawe, w ustawie zawarto założenia finansowe związane
z wykonaniem ustawy, w tym: 

Celem poprawnej implementacji ustawy w krajowym porządku
prawnym, projekt obejmuje także drobne zmiany w ustawach: 



Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz.
709), 
o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz.
2204 oraz z 2021 r. poz.1177). 

Etap legislacyjny
Obecnie trwać będą prace Senatu, następnie ustawa zostanie
przekazana na forum Sejmu, który skieruje akt prawny do
podpisu Prezydentowi.



RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O GATUNKACH
OBCYCH 
Jaki jest cel zmian? 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, a
ustawa dotyczy wprowadzenia do polskiego porządku
prawnego nowych definicji (m.in. inwazyjny gatunek obcy,
działania zaradcze, eliminacja), określenia sposobu
postępowania z gatunkami zagrażającymi Unii Europejskiej;
wyznaczenia organów zajmujących się wydawaniem zezwoleń,
monitorowaniem, zarządzaniem inwazyjnymi gatunkami
obcymi, prowadzeniem kontroli granicznych. 
 
Na czym polegają planowane zmiany? 
●  Ustawą wprowadza się m.in. listę inwazyjnych gatunków
obcych dla całej UE oraz określa sposób jej prowadzenia i
aktualizacji; kontrole unijnych granic, raportowanie, wzajemne
powiadamianie oraz współpracę między państwami
członkowskimi 
●  Celem ustawy jest zapewnienie prawidłowego stosowania
rozporządzenia nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w
sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu
do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków
obcych 
●  Obowiązki ukonstytuowane ustawą co do zasady nałożone
zostały na organy samorządu; zarówno wójtowi, jak też
staroście, wojewodzie oraz innym podmiotom, prawodawca
nakazał podejmowanie określonych działań mających na celu
ochronę bioróżnorodności przed inwazyjnymi gatunkami
obcymi, poprzez podejmowanie stosownych reakcji na
otrzymywane zawiadomienia, prowadzenie rejestru, 
●  Ustawa wprowadza także nowe kary finansowe dla organów
obowiązanych. 

Etap legislacyjny
Ustawa wejdzie w życie z dniem 28 grudnia 2021 roku. 



RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O ZMIANIE
USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W
WYCHOWYWANIU DZIECI ORAZ NIEKTÓRYCH
INNYCH USTAW
Jaki jest cel zmian? 
Projekt dotyczy powierzenia obsługi programu - Rodzina 500+
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych; zmiany formy składania
wniosku - możliwość składania wniosku jedynie przez Internet;
zmiany sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego;
możliwość wypłaty jedynie w formie bezgotówkowej na
wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego
(odejście od wypłaty w formie gotówkowej); wypłaty świadczeń
wychowawczych w pełnej wysokości osobom, które dotychczas
były pozbawione tego świadczenia lub pobierały je w obniżonej
wysokości. 
 
Na czym polegają planowane zmiany? 
● projekt przewiduje m.in. zmiany kosztów obsługi świadczenia
wychowawczego przez wójtów, burmistrzów, prezydentów
miast - w roku 2022 mają wynieść 0,33% otrzymanej dotacji na
świadczenie wychowawcze. Projekt przewiduje też inne zasady
od dnia 1 stycznia 2023 r.; 
●  ostatecznie obsługą programu 500+ ma zająć się Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, w
związku z czym to do Zakładu będzie się składać wnioski o
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, 
●  zmianie ulegnie również ustawowa definicja dziecka oraz
szkoły, wykreśleniu z kolei ma ulec definicja organu
właściwego, 
●  projekt obejmuje zmiany dotyczące dzieci umieszczonych w
pieczy zastępczej, i tak, m.in., w krąg podmiotów
uprawnionych do otrzymywania świadczenia wychowawczego
wejdzie również rodzina zastępcza, osoba prowadząca
rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-
wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-
terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka
preadopcyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006) - którym
to podmiotom prawo do świadczenia wychowawczego na
dziecko umieszczone w pieczy zastępczej będzie przysługiwać
wyłącznie. 



W jaki sposób zmiany wchodzą w życie? 
Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z
wyjątkiem pięciu przepisów. Dnia następującego po dniu
ogłoszenia wchodzą w życie przepisy mówiące, że: a. wójt,
burmistrz, prezydent miasta, starosta oraz wojewoda są
obowiązani przekazać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
na jego żądanie, wszelkie informacje oraz dokumentację
mające wpływ na ustalenie przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych prawa do świadczenia wychowawczego; 
b. do dnia 31 grudnia 2022 r. do zamówień na usługi lub
dostawy udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w
związku z wdrożeniem realizacji świadczenia wychowawczego
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie stosuje się
przepisów o zamówieniach publicznych; 
c. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie do dnia 15
grudnia 2021 r. zamieści na swojej stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej informację o wymogach, które
muszą spełniać na potrzeby złożenia wniosku o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego oraz załączników do
tego wniosku banki krajowe oraz spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe świadczące usługi drogą
elektroniczną; 
d. Minister właściwy do spraw z zakresu programu, o którym
mowa w art. 187a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, ogłasza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Ustaw
 Rzeczypospolitej Polskiej termin wdrożenia rozwiązań
technicznych umożliwiających przesłanie informacji, o której
mowa w art. 187a ust. 2f ustawy zmienianej w art. 15, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 
e. W celu realizacji ustawy zmienianej w art. 1, w 2021 r.
Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze
rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i
wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między
częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z
zachowaniem przeznaczenia środków publicznych
wynikających z ustawy budżetowej. 

Etap legislacyjny
 Po trzecim czytaniu przekazana Prezydentowi i Marszałkowi
Senatu, celem dalszych prac Senatu nad ustawą.

 



WAŻNE
TERMINY

5 października – wpłata należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP oraz
przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych
raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez jednostki
budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, 

11 października - wpłata należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP oraz
przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych
raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez osoby
fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,

15 października – przelew do instytucji finansowej wpłat na
PPK obliczonych i pobranych we wrześniu, 

20 października – złożenie miesięcznej informacji o
zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych, 

20 października – zapłata składki na PFRON, 

20 października - złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-
I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie
wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,



KANCELARIA

Informujemy, że w październiku Kancelaria podjęła współpracę z
prof. dr hab Bartoszem Rakoczy. 
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