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3600 zł - ze skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej;
 900 zł - ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
o zwrocie odwołania oraz ze skargi na inne orzeczenia Krajowej Izby
Odwoławczej, w tym na postanowienie w przedmiocie kosztów
postępowania odwoławczego zawarte w wyroku Krajowej Izby
Odwoławczej, jeśli strona nie skarży rozstrzygnięcia merytorycznego.

przeniesienie uprawnień dotyczących rękojmi konsumentów do
ustawy o prawach konsumenta – w Kodeksie cywilnym rękojmia
dotyczyć będzie przedsiębiorców [do umów zobowiązujących do
przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności
umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem,
nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny];

Wprowadzenie stawek minimalnych w postępowaniu przed sądem
zamówień publicznych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie 
(Dz.U. 2022 poz. 2726)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych
(Dz.U. 2022 poz. 2725)

Wejście w życie: 6 stycznia 2023 r.

Wprowadzone rozporządzenie określa stawki minimalne w postępowaniu
przed Sądem Okręgowym w Warszawie - sądem zamówień publicznych         
w sprawach wynoszące:

Zmiany w prawie konsumenckim

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta,
ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe 
(Dz.U. 2022 poz. 2337)

Wejście w życie: 1 stycznia 2023 r. 

Ustawa nowelizująca wprowadza szereg zmian w zakresie prawa rękojmi
(wraz ze zmianami nazywana niezgodnością towaru z umową), gdzie za
najważniejsze uznać należy:
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określenie cech towaru uznanego za zgodny z umową;
ustanowienie hierarchii możliwych żądań konsumenta – w pierwszej
kolejności konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru, dopiero
jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych
kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do
zgodności z umową i wówczas to konsument może złożyć oświadczenie
o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (możliwe także w przypadku
gdy niezgodność towaru występuje pomimo naprawy lub wada jest
istotna, lub z informacji przekazanych przez przedsiębiorca wynika, że nie
doprowadzi on towaru do zgodnego z umową w rozsądnym czasie lub
bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta);
ponoszenie odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową
istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej
chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez
przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich
imieniu, jest dłuższy;
nowe domniemanie prawne – domniemywa się, że brak zgodności
towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili
dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie
udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze
specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową;
nowe określenie rozumienia „wady” wskazane w kodeksie cywilnym,
zgodnie z którym rzecz dotknięta jest wadą prawną, jeżeli stanowi
własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej albo
ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji
lub orzeczenia właściwego organu; w przypadku sprzedaży prawa wada
prawna może również polegać na nieistnieniu prawa; pozostałe wady
stanowią wady fizyczne;
dostosowanie polskich przepisów do unijnych wymagań w zakresie
umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, a konsumentami, w tym         
w szczególności o dostarczenie treści lub usług cyfrowych. 
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wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności
nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy albo wobec skazanego
orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata         
i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary         
w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki
przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego;
jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;

Zmiany w Kodeksie Karnym wykonawczym

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny
wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2022 poz. 1855)

Wejście w życie: 1 stycznia 2023 r. 

Stwierdzenie bezprawnego utrudniania wykonania kary pozbawienia wolności

Ustawodawca wprowadził do systemu prawa karnego nową instytucję
polegającą na stwierdzeniu bezprawnego utrudnienia wykonania kary
pozbawienia wolności przez skazanego. Zgodnie z nowo dodanym art. 14b
§1 k.k.w. po otrzymaniu zawiadomienia o przystąpieniu do wykonania
orzeczenia o karze pozbawieniu wolności sąd niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, może
wydać postanowienie stwierdzające, że skazany bezprawnie utrudniał
wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli w zamiarze utrudniania
wykonania kary pozbawienia wolności uciekł lub ukrywał się lub podjął
działania w celu ucieczki lub ukrycia się. Na postanowienie to przysługuje
zażalenie zgodnie z §2 tego przepisu.

Zmiany odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego

Ustawodawca wprowadził istotną zmianę dotyczącą możliwości odbycia kary
pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego poprzez
umożliwienie jej wykonania osobom już odbywającym karę pozbawienia
wolności, co w poprzednim stanie prawnym było niemożliwe. 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 43la k.k.w. Sąd penitencjarny może
udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności         
w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie
następujące warunki:

PRAWO KARNE
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odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie
odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary;
skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę,
o której mowa w art. 43h §3;
odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, o których mowa w art. 43h
§ 1.

wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności
nieprzekraczającą 4 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane         
w art. 64 § 2 Kodeksu karnego;
skazany rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym;
odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie
odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary;
za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa         
i zachowanie skazanego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności;
skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę,
o której mowa w art. 43h § 3;
odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, o których mowa w art. 43h
§ 1.

Co istotne, o możliwości dokończenia wykonywania kary pozbawienia
wolności w systemie dozoru elektronicznego osobom odbywającym już karę
decydować będzie mogła także komisja penitencjarna, choć         
w ograniczonym zakresie. Decyzja komisji penitencjarnej podlegać będzie
jednak kontroli sądu penitencjarnego w trybie skargi zgodnie z art. 7 k.k.w.
Na postanowienie sądu penitencjarnego zażalenie nie przysługuje.

Zgodnie z art. 43IIa §1 k.k.w. Komisja penitencjarna może udzielić
skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności         
w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie
następujące warunki:

Obostrzenia w prawie do przedterminowego warunkowego zwolnienia

Nowo wprowadzona instytucja stwierdzenia bezprawnego utrudniania
wykonania kary pozbawienia wolności ma także na celu obostrzyć prawo do
przedterminowego warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary
pozbawienia wolności.

PRAWO KARNE
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Zgodnie z nowym brzmieniem art. 78 §2 k.k. Skazanego określonego w art.
64 § 1 można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast
określonego w art. 64 § 2 oraz skazanego, wobec którego wydano
prawomocne postanowienie stwierdzające, że bezprawnie utrudniał
wykonanie kary pozbawienia wolności, po odbyciu trzech czwartych kary.

Nowe przestępstwa związane z ochroną funkcjonariuszy służb ochrony
bezpieczeństwa publicznego

Ustawodawca wprowadził do Kodeksu karnego dwa nowe występki mające
na celu zwiększenie ochrony prawnej funkcjonariuszy służb ochrony
bezpieczeństwa publicznego oraz Służby Więziennej.

Zgodnie z art. 233a k.k.
§1. Kto publicznie nawołuje do udostępnienia informacji dotyczących życia
prywatnego funkcjonariusza organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa
publicznego albo funkcjonariusza Służby Więziennej, których udostępnienie
może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa tego funkcjonariusza lub
osoby dla niego najbliższej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§2. Tej samej karze podlega sprawca czynu określonego w § 1 popełnionego
na szkodę byłego funkcjonariusza publicznego, o którym mowa w § 1, jeżeli
czyn ten pozostaje w związku z zadaniami z zakresu ochrony
bezpieczeństwa publicznego lub zadaniami Służby Więziennej, które
pokrzywdzony wykonywał.

Zgodnie z art. 223b. 
§1. Kto bez zgody funkcjonariusza organu powołanego do ochrony
bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusza Służby Więziennej,
udostępnia innej osobie informacje dotyczące jego życia prywatnego, których
udostępnienie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa tego
funkcjonariusza lub osoby dla niego najbliższej, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§2. Tej samej karze podlega sprawca czynu określonego w § 1, popełnionego
na szkodę byłego funkcjonariusza publicznego, o którym mowa w § 1, jeżeli
czyn ten pozostaje w związku z zadaniami z zakresu ochrony
bezpieczeństwa publicznego lub zadaniami Służby Więziennej, które
pokrzywdzony wykonywał.
§3. Jeżeli udostępnienie informacji przez sprawcę czynu określonego w § 1
lub 2 następuje przez ich publiczne rozpowszechnienie, sprawca podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Ustawodawca także zdecydował się rozszerzyć penalizację samowolnego
opuszczania miejsca pracy realizowanej poza zakładem karnym lub aresztem
śledczym przez osoby pozbawione wolności bez dozoru. Zgodnie z art. 242
§1a k.k. za taki występek grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.

PRAWO KARNE
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PRAWO BUDOWLANE

system c-KOB ma stanowić systemem teleinformatyczny tj. system
zespołu współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych         
i oprogramowania zapewniających przetwarzanie, przechowywanie,         
a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za
pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego
urządzenia końcowego;
książka obiektu budowlanego stanowić ma dokument przeznaczony do
dokonywania wpisów w zakresie: informacji o obiekcie budowlanym,
imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania lub siedziby oraz   
 e-maila właściciela lub zarządcy, kontroli okresowych, ekspertyz i opinii
technicznych dotyczących obiektu budowlanego oraz imion i nazwisk
osób, przez które zostały sporządzone, przeglądów technicznych,
konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych, robót
budowlanych związanych z obiektem budowlanym, a wykonywanych po
oddaniu do użytkowania, katastrof budowlanych dotyczących obiektu
budowlanego, decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów
wydanych przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu
budowlanego;
uprawnionymi do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego
są: właściciel lub zarządca obiektu budowlanego w zakresie niezbędnym
do założenia książki obiektu budowlanego oraz jej zamknięcia, osoba
wskazana w książce obiektu budowlanego do jej prowadzenia; osoby
przeprowadzające kontrole;
każda książka obiektu budowlanego będzie posiadała indywidualny
numer w systemie c-KOB;
zgodnie z art. 6 ustawy zmieniającej książki obiektu budowlanego
założonej zgodnie z art. 64 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
dotychczasowym stosuje się przepisy dotychczasowe;

Cyfryzacja dokumentacji w budownictwie 

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2022 poz. 1557)

Wejście w życie: 
1 stycznia 2022 r. (art. 1 pkt 29, 30, 32-34 i pkt 41 lit. b i c oraz art. 6)
27 stycznia 2022 r. (art. 1 pkt 1, 3, 17, 19, 21, 22, 26, pkt 27 lit. a i c i pkt 28
oraz art. 5)

Wprowadzona ustawa zmienia przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane:

Z dniem 1 stycznia 2023 r. wprowadzone zostają nowe uregulowania
dotyczące książki obiektu budowlanego, którą zakłada się i prowadzi         
w postaci elektronicznej w systemie c-KOB (cyfrowa książka obiektu
budowlanego):

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001557
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PRAWO BUDOWLANE
do dnia 31 grudnia 2023 r. właściciel i zarządca obiektu budowlanego
mogą założyć książkę obiektu budowlanego zgodnie z art. 64 ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym;
właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który założył książkę
obiektu budowlanego w formie papierowej, do dnia 31 grudnia 2026 r.
winien założyć dla tego obiektu książkę obiektu budowlanego         
 w systemie Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego. Książkę obiektu
budowlanego w postaci papierowej właściciel lub zarządca zamyka
wpisem i przechowuje zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
obecnie nie wprowadzono przepisów wykonawczych w formie
rozporządzenia dotyczących określenia szczegółowego sposobu
prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci papierowej         
i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów, a także sposobu
uwierzytelniania i autoryzacji w systemie c-KOB.

system EDB, ma stanowić systemem teleinformatycznym tj. systemie
zespołu współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych         
i oprogramowania zapewniających przetwarzanie, przechowywanie,        
 a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za
pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego
urządzenia końcowego;
dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przeznaczony         
 do rejestrowania przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń         
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych,
mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania
tych robót;
za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy,         
 a uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są uczestnicy
procesu budowlanego, geodeta wykonujący na terenie budowy czynności
geodezyjne na potrzeby budownictwa, upoważnieni pracownicy organów
nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych
czynności kontrolnych;
w celu wystąpienia o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci
elektronicznej oraz dokonywania wpisów w tym dzienniku, inwestor oraz
osoby uprawnione do dokonywania wpisów są obowiązane posiadać
konto w systemie EDB;
w przypadku prowadzenia EDB inwestor obowiązany jest do
udostępnienia go pozostałym uczestnikom procesu budowalnego         
i osobom uprawnionym;

Z dniem 27 stycznia 2023 r. wprowadzona zostaje możliwość prowadzenia
dziennika budowy w wersji elektronicznej w postaci systemu EDB,
dzienniki budowy w wersji papierowej wydawane będą do 31 grudnia 2029 r.,
po tej dacie obowiązywać mają wyłącznie dzienniki elektroniczne:
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PRAWO BUDOWLANE
obecnie nie wprowadzono przepisów wykonawczych w formie
rozporządzenia dotyczących szczegółowego sposobu wydawania         
i prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej i elektronicznej,         
w tym dokonywania wpisów, formatu dziennika budowy w postaci
papierowej i szczegółowego sposobu uwierzytelniania i autoryzacji         
w systemie EDB. 

https://www.kancelaria-szip.pl/


PRAWO PODATKOWE

ulga na złe długi – zlikwidowany zostanie obowiązek wykazywania         
w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi
związane są zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z tzw. ulgi na złe
długi. Tym samym przestanie być konieczne załączanie do zeznania         
CIT-8 informacji CIT/WZ. W projekcie do Polskiego Ładu 3.0
ustawodawca wskazuje, że zmiana ta pozwoli na uproszczenie
obowiązków administracyjnych po stronie podatnika. Wykazywanie
transakcji objętych ulgą na złe długi w zeznaniu rocznym było dodatkową
pracą dla księgowych i przedsiębiorców, którzy, chcąc skorzystać z ulgi,         
i tak musieli – m.in. na wypadek kontroli lub czynności sprawdzających         
– udowodnić wysokość wierzytelności i długów objętych ulgą;
podatek u źródła – nastąpi rozszerzenie zakresu zwolnienia podatnika-
nierezydenta od podatku dochodowego. Zwolnieniem objęte zostaną
także obligacje skarbowe oferowane na rynku krajowym i bony skarbowe
oraz wyłączenie stosowania niektórych obowiązków szeroko rozumianych
płatników (tj. zarówno emitenta jako płatnika sensu stricto, jak i podmiotu
będącego tzw. płatnikiem technicznym) w zakresie opodatkowania         
u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych         
(tj. bonów i obligacji skarbowych);
podatek od przychodów z budynków – art. 24b uCIT - uproszczenie
procedury zwrotu podatku od przychodów z budynku, skracając czas
całego postępowania, gdyż w przypadku zwrotu, który nie budzi
wątpliwości organu podatkowego w zakresie jego wysokości, nie będzie
musiała być wydana osobna decyzja o nim. To z kolei ma na celu
skrócenie procedury zwrotu, ponieważ organy podatkowe nie będą
musiały zweryfikować w każdym przypadku całego rozliczenia
podatkowego wnioskodawcy zwrotu;
podatek minimalny – od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje tzw.
minimalny podatek dochodowy wynikający z art. 24ca ustawy o CIT.
Dotyczy on osób prawnych np. spółek z o.o. czy spółek akcyjnych. Polski
Ład 3.0 odracza stosowanie tego zobowiązania podatkowego o rok.
Zgodnie z dodanym art. 38hb ustawy o CIT za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2022 roku podatnicy zobowiązani do zapłaty minimalnego
podatku dochodowego są zwolnieni z tego obowiązku. 

Polski Ład 3.0 – zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz zmiany w ustawie o PIT

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 2180)

Wejście w życie: 1 stycznia 2023 r.

Ustawa przewiduje m.in.:
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PRAWO PODATKOWE

podatników CIT, których roczne przychody nie przekraczają 2 000 000
euro (tzw. małych podatników);
spółki komunalne;
podatników, których większość przychodów zostało osiągniętych         
w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia;
podatników, których rentowność w przynajmniej jednym z trzech ostatnich
lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%;
podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 300 zł;
1/24 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 150 zł;
1/36 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 100 zł.

nie będzie możliwe odliczanie wydatków na odpłatne nabycie zabytku
nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim
zabytku;

Co więcej, zwolnienie to zacznie obowiązywać już od dnia następującego
po dniu ogłoszeniu ustawy. Dodatkowo oprócz odroczenia stosowania
minimalnego podatku dochodowego projekt przewiduje wprowadzenie
dodatkowych modyfikacji w zasadach funkcjonowania tego zobowiązania,
takich jak:
 
I.   Podwyższenie do 2% wskaźnika rentowności i zmianę sposobu wyliczania
minimalnego podatku dochodowego [pierwotne założenie wskazywało na         
1-procentowy wskaźnik rentowności];
II.   Wprowadzenie możliwości obliczania minimalnego podatku dochodowego
w sposób uproszczony;
III. Rozszerzenie grupy podatników wyłączonych z obowiązku zapłaty
minimalnego podatku dochodowego o:

Podatnicy PIT zamiast jednego płatnika będą mogli wskazać do trzech
płatników, którzy mają stosować kwotę zmniejszającą podatek, przy
czym w składanych oświadczeniach podatnicy będą wskazywać, że płatnik
jest uprawniony do pomniejszenia miesięcznej zaliczki o kwotę stanowiącą:

Przepisy ustawy o PIT umożliwiać będą składanie do płatników wniosków         
o niepobieranie zaliczek przez wszystkich podatników, niezależnie od rodzaju
uzyskiwanych przychodów. Przy czym utrzymana zostanie zasada, że
wniosek może złożyć podatnik, który przewiduje, że uzyskane przez niego
dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowe nie
przekroczą w roku podatkowym kwoty 30.000 zł.

Zlikwidowany zostanie obowiązek wykazywania w zeznaniu podatkowym
wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub
zmniejszenia. W konsekwencji do zeznań PIT składanych za lata 2023         
i kolejne nie będzie konieczne załączanie informacji PIT/WZ.

Od 1 stycznia 2023 r. w ramach ulgi na zabytki:

https://www.kancelaria-szip.pl/


PRAWO PODATKOWE
wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
w zabytku nieruchomym będą mogły być odliczane dopiero po
zakończeniu tych prac;
odliczeniu w ramach ulgi na zabytki nie będą podlegać wydatki w części,
w jakiej wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zostały wykonane niezgodnie
z pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

na gaz ziemny – z 0% do 23%;
na energię elektryczną – z 5% do 23%;
na ciepło systemowe – z 5% do 23%;
na paliwa silnikowe – z 8% do 23%.

Zmiany w zakresie podatku VAT

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.2021.2105)

Wejście w życie: 1 stycznia 2023 r.

Zmiany przewidują m.in.:

I. Grupy VAT - wprowadzenie nowej kategorii podatników VAT. W art.2
dodaje się pkt 47 i 48, który stanowi, że grupa VAT oznacza grupę
podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie,
zarejestrowana jako podatnik VAT.
II. Do starego poziomu sprzed 1 lutego 2022 r. wrócą stawki VAT dotyczące
paliw i energii. Oznacza to wzrost stawek VAT:

Ponadto przestaną obowiązywać obniżone stawki akcyzy na paliwa
silnikowe, olej opałowy i energię elektryczną oraz zwolnienie z akcyzy
prądu dla gospodarstw domowych. Przedłużone do końca czerwca 2023 r.
ma być natomiast zwolnienie paliw silnikowych z podatku od sprzedaży
detalicznej (podatku handlowego).
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Nowe wzory dokumentów do rejestracji w zakresie podatku akcyzowego
 
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie
wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie
podatku akcyzowego
(Dz.U.2022.2246)

Wejście w życie: 1 stycznia 2023 r.

Zmiana rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów
dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku
akcyzowego (Dz. U. poz. 1578) wynika z konieczności aktualizacji
załącznika nr 1 do rozporządzenia, tj. wzoru formularza AKC-RU/AKC-ZU
(zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku
akcyzowego/zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności jako
pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy) z uwagi na
uchylenie ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 72) przepisu
art. 14 ust. 3c ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z uchylonym art. 14 ust. 3c ustawy o podatku akcyzowym         
w przypadku, gdy zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot
olejowy podlegał obowiązkowi rejestracyjnemu, o którym mowa w art. 16         
ust. 1 tej ustawy, do ustalenia organu podatkowego właściwego w sprawach
rejestracji tych podmiotów stosowało się odpowiednio ust. 3, 4- 4g, 6 i 10.
Ponieważ w formularzu AKC-RU/AKC-ZU (załącznik nr 1) wskazano
informację o miejscu składania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego         
w oparciu o uchylony art. 14 ust. 3c ustawy o podatku akcyzowym, formularz
ten zostanie odpowiednio zmieniony poprzez wykreślenie w polu
dotyczącym miejsca składania zgłoszenia informacji odnoszących się
do uchylonego art. 14 ust. 3c ustawy o podatku akcyzowym.
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PRAWO GÓRNICZE
Nowe stawki opłat na rok 2023 z zakresu przepisów Prawa
geologicznego i górniczego

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 listopada 2022 r.         
w sprawie stawek opłat na rok 2023 z zakresu przepisów Prawa
geologicznego i górniczego
(M.P. 2022 poz. 1080)

Wejście w życie: 1 stycznia 2023 r.

1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie Obwieszczenie Ministra Klimatu         
i Środowiska z dnia 3.11.2022 r., które reguluje wysokość opłat za
prowadzenie działalności w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr
kwadratowy, poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku
węgla oraz poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr
kwadratowy.

Ponadto Obwieszczenie określa wysokość opłat: eksploatacyjnych, z tytułu
podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, z tytułu
podziemnego składowania odpadów oraz z tytułu podziemnego składowania
dwutlenku węgla. Wysokość poszczególnych opłat określona została         
w załączniku do Obwieszczenia. 
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na wniesienie opłaty recyklingowej za IV 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);

na złożenie rocznej informacji o odpadach, które poddano procesowi
przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi
metodami w instalacjach komunalnych (dawniej RIPOK) lub przekazano
w tym celu innemu posiadaczowi odpadów określonej w art. 9oa ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.1996 nr 132 poz. 622);

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

Odpady budowlane i rozbiórkowe nową kategorią odpadów 

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2021 poz. 2151) 

Wejście w życie: 1 stycznia 2023 r.

Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw do przepisów ustawy o odpadach został dodany
rozdział 6a, na podstawie którego odpady budowlane i rozbiórkowe
zyskały status nowej kategorii odpadów.

Nowe przepisy ukształtowały tym samym obowiązek zbierania oraz
odbierania tychże odpadów z podziałem na drewno, metale, szkło, tworzywa
sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały
ceramiczne oraz kamienie. Natomiast na mocy nowych przepisów        
z powyższego obowiązku zwolnione będą gospodarstwa domowe jak również
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

BDO sprawozdania

15 stycznia upływa termin:

30 stycznia upływa termin:
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na złożenie przez prowadzących zakłady o dużym ryzyku wystąpienia
awarii przemysłowej wojewódzkiemu komendantowi Państwowej Straży
Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska
aktualizacji wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości
substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu         
o którym mowa w art. 263 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz. 627);

na złożenie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości rocznych sprawozdań o odebranych odpadach
komunalnych od właścicieli nieruchomości za rok 2022 wynikających         
z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości         
i porządku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz. 622);

na przeprowadzenie przez podmioty wprowadzające sprzęt elektryczny         
i elektroniczny publicznej kampanii edukacyjnej wynikającej z art. 15
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym         
i elektronicznym (Dz.U.2015. poz.1688);

na złożenie sprawozdania sporządzanego przez podmioty zbierające
odpady komunalne za rok 2022 wynikającego z art. 20 ustawy z dnia         
4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.2019 poz.1403);

na złożenie przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbieranie
odpadów komunalnych (PSZOK) rocznych sprawozdań o zebranych
odpadach komunalnych za rok 2021 wynikających z art. 9na ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.1996 nr 132 poz. 622);

31 stycznia upływa termin:
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PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich
wykorzystania wynikającej z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki         
z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania         
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011 nr 8 poz. 31);

na złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości za IV kwartał 2021 r.
wynikających z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz. 622).
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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.

Rozwiązania dla pracodawców związane z przedłużeniem stanu
zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów         
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego
(Dz.U. 2022 poz. 2736)

Wejście w życie: 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia
epidemicznego  (Dz. U. poz. 2736) stan zagrożenia epidemicznego
COVID-19 został przedłużony do 31 marca 2023 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=WDU20220002736
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002736
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002736
https://www.kancelaria-szip.pl/


PRAWO PRACY
Ponowne zapisy do pracowniczych planów kapitałowych

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz.U. 2018 poz. 2215)

Wejście w życie: 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), pracodawcy do
końca lutego 2023 mają obowiązek poinformować pracowników, którzy
zrezygnowali z oszczędzania w PPK, o wznowieniu wpłat o 1 kwietnia
2023 r.

Oznacza to, że pracownik, który nie będzie chciał oszczędzać w PPK, będzie
zobligowany do ponownego złożenia swojemu pracodawcy pisemnej
deklaracji o rezygnacji. Jeśli pracownik nie złoży takiej deklaracji, pracodawca
będzie zobowiązany od 1 kwietnia 2023 roku rozpocząć dokonywanie wpłat
również za tego pracownika.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002215
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002215
https://www.kancelaria-szip.pl/


PRAWO TRANSPORTOWE
Zmiany w zakresie przesunięcia terminu wejścia w życie przepisów
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących
realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 
(Dz.U. z 2022 poz. 2666)

Wejście w życie: 1 stycznia 2023 r.

Proponowane rozwiązanie przewiduje przesunięcie terminu wejścia         
w życie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) w zakresie zasad
rekompensowania przewoźnikom i operatorom przewozów środkami
publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego         
(z wyłączeniem komunikacji miejskiej) o kolejny rok, tj. do dnia         
1 stycznia 2024 r.

Ustawodawca argumentuje powyższe okolicznościami, iż wydłużenie vacatio
legis powyższych przepisów o dodatkowy rok pozwoli na dokończenie,
podjętych przez Ministerstwo Infrastruktury, zmian legislacyjnych w obszarze
organizacji niektórych aspektów publicznego transportu zbiorowego (m.in.
finansowania rekompensaty z tytułu stosowania ulg ustawowych),
umożliwiających jednostkom samorządu terytorialnego organizację transportu
publicznego na swoim obszarze w sposób pozwalający na zaspokojenie
potrzeb pasażerów i wprowadzających czytelny sposób dystrybucji środków         
z budżetu państwa na finansowanie ustawowych ulg.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002666
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002666
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002666
https://www.kancelaria-szip.pl/


NOWELIZACJA KODEKSU PRACY 2023

Sprawdź 

3 KROKI WPROWADZENIA ZMIAN

https://www.kancelaria-szip.pl/wp-content/uploads/2023/01/Zmiany-w-prawie-pracy-2023.pdf


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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