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odpowiedzialności spółki dominującej wobec spółki zależnej uczestniczącej    
w grupie spółek za szkodę, która została wyrządzona wykonaniem
wiążącego polecenia i która nie została naprawiona w terminie wskazanym       
w wiążącym poleceniu, chyba że nie ponosi winy;
odpowiedzialności spółki dominującej (która na dzień wydania wiążącego
polecenia spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek dysponuje,
bezpośrednio lub pośrednio, większością głosów umożliwiającą podjęcie
uchwały o uczestnictwie w grupie spółek oraz o zmianie umowy albo statutu
tej spółki zależnej) wobec wspólnika albo akcjonariusza tej spółki za
obniżenie wartości przysługującego mu udziału albo akcji, jeżeli obniżenie
było następstwem wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia;
odpowiedzialności spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi
spółki zależnej, chyba że nie ponosi winy lub szkoda nie powstała
w następstwie wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia.

Rozszerzenie katalogu spraw gospodarczych o postępowania
dotyczące grup spółek w związku z nowelizacją KSH 

Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 807 z późn. zm.)

Wejście w życie: 13 października 2022 r. 

W związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych rozszerzono katalog
spraw gospodarczych wymienionych w art.4582 Kodeksu postępowania
cywilnego o postępowania dotyczące grup spółek tj. w zakresie:

PRAWO CYWILNE

https://www.kancelaria-szip.pl/
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000807
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000807


PRAWO PODATKOWE

dla przychodów uzyskanych z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną
nieruchomość oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku         
z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, lub sprzedaży nieruchomości
na szczególnych zasadach, określonych w art. 29b ust. 1 pkt 2 tej ustawy -
nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa         
w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem
postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości
za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania
lub ceny zbycia nieruchomości;
dla przychodów z tytułu renty - nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel
nieruchomości, o której mowa w tym przepisie, nabył jej własność w okresie
2 lat przed zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od
wysokości ceny zbycia nieruchomości. 

Zmiany w zakresie zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym
od osób fizycznych (PIT)

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego
Centralnego Portu Komunikacyjnego 
(Dz.U.2022.1846)

Wejście w życie: 2 października 2022 r.

Ustawa przewiduje m.in. dodatkowe zwolnienia od podatku dochodowego
(dodaje się art. 21 ust. 1 pkt 29aa oraz pkt 29ab):

Zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży
za pomocą kasy rejestrującej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas
rejestrujących
(Dz.U.2021.2442)

Wejście w życie: 1 października 2022 r.

Zgodnie nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów do zwolnień         
z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej - dodaje się w § 4
ust. 1 pkt 2 lit. m świadczenie usług polegające na myciu, czyszczeniu
samochodów i podobnych usług (w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych
przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie
lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej). 
 
 
 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001846
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PRAWO GÓRNICZE
Likwidacja Specjalistycznych Urzędów Górniczych 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne         
i górnicze oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2022. 1504)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne           
i górnicze oraz niektórych innych ustaw (sejm.gov.pl)

Wejście w życie: 19 października 2022 

W życie wchodzi nowelizacja Prawa Geologicznego i Górniczego z dnia
9.06.2022 r., która likwiduje Specjalistyczne Urzędy Górnicze (SUG). 
Zgodnie z ustawą dotychczas wydane decyzje przez SUG pozostają w mocy,
natomiast toczące się postępowania i nie zakończone w dniu wejścia w życie
Ustawy przejmuje do prowadzenia Prezes Wyższego urzędu Górniczego.
Pracownicy SUH stają się pracownikami Wyższego urzędu Górniczego. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001504
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001504
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001504
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PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
BDO sprawozdania

15 października 
upływa termin na wniesienie opłaty recyklingowej za III kwartał 2022 r. określonej
w art. 40 c Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi. 
(Dz.U.2020.1114) 

30 października 
upływa termin na złożenie oświadczeń stanowiących podstawę do naliczenia
opłat za usługi wodne za III kwartał 2022 r. określonych w art. 552 Ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
(Dz.U.2017 poz.1566)

31 października 
upływa termin na złożenie kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za III kwartał
2022 r. określonych w art. 90 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
(Dz.U.1996 nr 132 poz. 622)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000888
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961320622
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961320622
https://www.kancelaria-szip.pl/


PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

celem działalności Wykonawcy jest realizacja zadań w zakresie
użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem usług zdrowotnych,
społecznych oraz kulturalnych oraz społeczna i zawodowa integracja osób
społecznie marginalizowanych;
wykonawca nie działa w celu osiągnięcia zysku, przeznacza całość
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do
podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
struktura zarządzania Wykonawcy lub jego struktura własnościowa opiera się
na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym
lub zasadach partycypacji pracowników, co Wykonawca określa w swoim
statucie.

Wprowadzenie możliwości żądania przez Zamawiającego od
Wykonawcy dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie spełniania
przez Wykonawcę warunków ubiegania się o zamówienie na usługi
zdrowotne, społeczne oraz kulturalne

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej 
(Dz.U. 2022 poz. 1812) 

Wejście w życie: 30 października 2022 r.

Na mocy art. 77 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej
wprowadzona została możliwość żądania przez Zamawiającego od Wykonawcy
przedstawienia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte kodami: CPV 75121000-0,
75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8,
80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6,
od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4,
98133110-8, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień – w przypadku
określenia takich wymogów przez Zamawiającego.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów lub oświadczeń
potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę następujących warunków:

Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu
przez Wykonawcę może być m.in. zaświadczenie w rozumieniu art. 27 ustawy         
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. 2022 poz. 1812) wydane
przez Wojewodę na wniosek Wykonawcy będącym przedsiębiorcą społecznym     
w terminie 3 dni od złożenia wniosku przez Wykonawcę. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001812/O/D20221812.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001812/O/D20221812.pdf
https://www.kancelaria-szip.pl/


PRAWO PRACY

przedłużenie ważności wszystkich badań profilaktycznych pracownika, które
upłynęły po 7 marca 2020 r. na okres do 180 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego;
wydłużenie ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców, które wygasły         
w czasie pandemii do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego;
przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce,
których zezwolenia na pobyt czasowy, wizy krajowe czy krótkoterminowe
tytuły pobytowe wygasły w trakcie pandemii do 30 dni po odwołaniu stanu
zagrożenia epidemicznego;
możliwość polecenia pracownikom wykonywania pracy zdalnej w czasie
zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 3 miesięcy po jego odwołaniu;
możliwość udzielenia pracownikowi niewykorzystanego w poprzednich latach
urlopu wypoczynkowego w wymiarze 30 dni w terminie przez siebie
wskazanym i z pominięciem planu urlopów tylko w czasie stanu zagrożenia
epidemicznego.

Stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 przedłużony 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego 
(Dz. U. 2022 poz. 2019)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego
(sejm.gov.pl) 

Wejście w życie: 30 września 2022 r.

Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym stan zagrożenia epidemicznego
COVID-19 został przedłużony do 31 października 2022 r. Tym samym
wydłużona została możliwość korzystania ze szczególnych rozwiązań w zakresie
prawa pracy wprowadzonych w związku z pandemią:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002019
https://www.kancelaria-szip.pl/


PRAWO TRANSPORTOWE
Zmiany w zakresie wprowadzenia państwowych egzaminów na
stanowisko maszynisty, wprowadzenie rejestrów maszynistów,
egzaminatorów 

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 
(Dz.U. z 2021 poz. 1556)

Wejście w życie: 1 stycznia 2023 r.

Akt wprowadza zmiany do ustawy prawo transportowe, które polegają na
wprowadzeniu państwowych egzaminów na stanowisko maszynisty. 
Szkolenie kandydatów na maszynistów w zakresie uzyskania licencji maszynisty
będzie prowadzone na dotychczasowych zasadach w ośrodkach szkolenia,
natomiast egzamin zostanie przeprowadzony przez Prezesa UTK, w Centrum
Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów - jednostce organizacyjnej Urzędu
Transportu Kolejowego, która została utworzona specjalnie w tym celu. 

Od stycznia obowiązywać będzie jednolity państwowy egzamin na świadectwo
maszynisty, który został rozszerzony na symulatorze pojazdu kolejowego.
Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu sprawdzenie reakcji
egzaminowanego na sytuacje nadzwyczajne i niebezpieczne. Egzamin
państwowy będzie dotyczył tylko kandydatów na maszynistów ubiegających się o
pierwsze w życiu świadectwo maszynisty. Wyniki sprawdzianów wiedzy i
umiejętności będą przekazywane przez ośrodek szkolenia do rejestru
maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Egzamin będzie realizowany
przez egzaminatorów zatrudnionych przez Prezesa UTK - niezależnych od
ośrodka szkolenia, w którym szkolił się kandydat na maszynistę. 

Nadto obowiązywać będzie centralny rejestr maszynistów gromadzący w jednym
miejscu dane rozproszone dotychczas w różnych bazach danych. Będzie on
gromadził również informacje w zakresie kompetencji maszynistów
prowadzących pojazdy kolejowe. Wprowadzony zostanie również rejestr
egzaminatorów, który prowadzić będzie Prezes UTK. Wpisani do rejestru
egzaminatorzy będą mogli pracować zarówno w ośrodkach szkolenia, jak i być
zatrudnieni w UTK. Zakres czynności egzaminatorów, np. przeprowadzanie
sprawdzianów wiedzy i umiejętności czy też egzaminów państwowych, będzie
wynikał z zakresu ich uprawnień wpisanych do rejestru.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001556
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001556
https://www.kancelaria-szip.pl/


NOWELIZACJA KSH
W związku z wejściem w życie w dniu 13 października 2022 r. przepisów ustawy        

z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych

ustaw, które wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie prawa spółek,

przygotowaliśmy dla Państwa specjalny informator.

Nowelizacja, o której mowa dotyczy spółek kapitałowych, takich jak: spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością, spółki akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej.

Nowelizacja KSH
O czym należy wiedzieć

 

http://bit.ly/3Vdkgzb
http://bit.ly/3Vdkgzb


ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Newsletter składa się z wykazu wybranych zmian prawa oraz komentarzy. Część zmian może być powtarzana dla poszczególnych
dziedzin/działów.

Wykaz zmian prawa, które będą miały miejsce w niniejszym numerze, może być niekompletny z uwagi na fakt, iż część aktów prawnych jest
ogłaszana pod koniec miesiąca, a więc jeszcze przed dniem udostępnienia newslettera. Przytoczone orzecznictwo może pochodzić        
z wcześniejszych miesięcy z uwagi na ich późniejszą publikację.

Zastrzegamy, że informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej.  W związku z czym
Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez uprzedniej konsultacji.
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