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KODEKS PRACY:

23 kwietnia 2022 r.  –  ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655 ze zm.)
19 lipca 2022 r. 	 –		obwieszczenie	Marszałka	 Sejmu	Rzeczypospolitej	 Polskiej	 z	 9	 czerwca	

2022	r.	w	sprawie	ogłoszenia	jednolitego	tekstu	ustawy	–	Kodeks	pracy	
(Dz.U. poz. 1510)

1 września 2022 r.  –  ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (druk 
sejmowy nr 2183; oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)

USTAWA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA:

23 kwietnia 2022 r.  –  ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655 ze zm.)
1 lipca 2022 r.   – 	ustawa	z	9	czerwca	2022	r.	o	zmianie	ustawy	o	podatku	dochodowym	

od	osób	fizycznych	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1265)

USTAWA O KSZTAŁTOWANIU WYNAGRODZEŃ W PAŃSTWOWEJ
SFERZE BUDŻETOWEJ ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW:

23 kwietnia 2022 r.  –  ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655 ze zm.)
21 lipca 2022 r.   – 	obwieszczenie	Marszałka	Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	7	lipca	2022	r.	

w	sprawie	ogłoszenia	jednolitego	tekstu	ustawy	o	kształtowaniu	wynagro-
dzeń	w	 państwowej	 sferze	 budżetowej	 oraz	 o	 zmianie	 niektórych	 ustaw	
(Dz.U. poz. 1533)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE NALEŻNOŚCI
PRZYSŁUGUJĄCYCH PRACOWNIKOWI ZATRUDNIONEMU
W PAŃSTWOWEJ LUB SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTCE
SFERY BUDŻETOWEJ Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ:

28 lipca 2022 r.  –  rozporządzenie	Ministra	Rodziny	i	Polityki	Społecznej	z	30	czerwca	2022	r.	
zmieniające	rozporządzenie	w	sprawie	należności	przysługujących	pra-
cownikowi	zatrudnionemu	w	państwowej	lub	samorządowej	jednostce	
sfery	budżetowej	z	tytułu	podróży	służbowej	(Dz.U.	poz.	1481)

USTAWA O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH:

4 czerwca 2022 r., 21 listopada 2022 r. 	–	ustawa	z	28	kwietnia	2022	r.	o	zasadach	realizacji	zadań
finansowanych	 ze	 środków	europejskich	w	perspektywie	 finansowej	 
2021–2027	(Dz.U.	poz.	1079)

USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

10 marca 2022 r., 1 stycznia 2023 r. –	ustawa	z	24	lutego	2022	r.	o	zmianie	ustawy	o	podatku
dochodowym	od	osób	fizycznych,	ustawy	o	rehabilitacji	zawodowej	i	spo-
łecznej	oraz	zatrudnianiu	osób	niepełnosprawnych	oraz	ustawy	o	podatku	
od	wydobycia	niektórych	kopalin	(Dz.U.	poz.	558)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 



1 września 2022 r. –  ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (druk 
sejmowy nr 2183; oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)

USTAWA O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:

28 kwietnia 2022 r.	 –		obwieszczenie	Marszałka	Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	7	kwietnia	
2022	r.	w	sprawie	ogłoszenia	jednolitego	tekstu	ustawy	o	zakładowym	fun-
duszu	świadczeń	socjalnych	(Dz.U.	poz.	923)

USTAWA O ORGANIZACJACH PRACODAWCÓW:

17 stycznia 2022 r.	 –	obwieszczenie	Marszałka	Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	17	 listopada
2021	 r.	w	 sprawie	 ogłoszenia	 jednolitego	 tekstu	 ustawy	o	organizacjach	
pracodawców	(Dz.U.	z	2022	r.	poz.	97)

USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH:

20 kwietnia 2022 r.	 –		obwieszczenie	Marszałka	Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	23	marca	
2022	r.	w	sprawie	ogłoszenia	jednolitego	tekstu	ustawy	o	związkach	zawo-
dowych	(Dz.U.	poz.	854)

USTAWA O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY:

4 czerwca 2022 r.	 –		ustawa	z	28	kwietnia	2022	r.	o	zasadach	realizacji	zadań	finansowanych	
ze	środków	europejskich	w	perspektywie	finansowej	2021–2027	(Dz.U.	
poz.	1079)

1 sierpnia 2022 r.	 –		obwieszczenie	Marszałka	Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	Rzeczypospolitej	
Polskiej	z	23	czerwca	2022	r.	w	sprawie	ogłoszenia	jednolitego	tekstu	ustawy	
o	Państwowej	Inspekcji	Pracy	(Dz.U.	poz.	1614)

1 stycznia 2023 r. –  ustawa z 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 755)

USTAWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM
Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH:

1 kwietnia 2022 r. – 		ustawa	z	24	czerwca	2021	r.	o	zmianie	ustawy	o	systemie	ubezpieczeń	
społecznych	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1621)

1 kwietnia 2022 r. – 	obwieszczenie	Ministra	Rodziny	i	Polityki	Społecznej	z	23	lutego	2022	r.	
w	sprawie	wysokości	kwot	 jednorazowych	odszkodowań	z	 tytułu	wy-
padku	przy	pracy	lub	choroby	zawodowej	(M.P.	poz.	287)

20 kwietnia 2022 r. – 	ustawa	z	9	marca	2022	r.	o	zmianie	ustawy	o	emeryturach	pomosto-
wych	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	755)

USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH:

27 maja 2022 r. – 	obwieszczenie	 Marszałka	 Sejmu	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 z	 7	 kwietnia	
2022	r.	w	sprawie	ogłoszenia	jednolitego	tekstu	ustawy	o	kosztach	sądo-
wych	w	sprawach	cywilnych	(Dz.U.	poz.	1125)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 
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Ustawa
z dnia 21 stycznia 2021 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 159)

(wyciąg)

(...)

Stosowanie przepisów

Art. 25. Do spraw wszczętych na podstawie art. 15a ustawy zmienianej 
w art. 11 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje 
się przepisy art. 15a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

(...)

1 Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).
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Wejście w ¿ycie

Art. 40. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2, 
z wyjątkiem:

(...)
2) art. 1 pkt 22–24 i pkt 25 w zakresie art. 15zzzzl5 oraz art. 19, art. 26 i art. 29, 

które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 
dnia 1 stycznia 2021 r.;

(...) 

2 Ustawa wchodzi w życie 26 stycznia 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych...Art. 40
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Ustawa
z dnia 24 czerwca 2021 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 1192)

(wyciąg)

(...)

Art. 8. Wnioski o:
1) umorzenie w całości albo w części,
2) odroczenie terminów spłaty,
3) rozłożenie na raty spłaty

– należności z tytułu otrzymanego wsparcia, o którym mowa w a rt. 15zzb ust. 1, 
a rt. 15zzc ust. 1, a rt. 15zzd ust. 1, a rt. 15zzda ust. 1, a rt. 15zze ust. 1, a rt. 15zze2 
ust. 1 oraz a rt. 15zze4 ust. 1 ustawy zmienianej w a rt. 11, złożone przed dniem ogło-
szenia niniejszej ustawy, są rozpatrywane na podstawie ustawy zmienianej w a rt. 1 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 9. 1. Do dofinansowań, o których mowa w a rt. 15zzb, a rt. 15zzc, a rt. 15zze 
i a rt. 15zze2 ustawy zmienianej w a rt. 1, przyznanych przed dniem ogłoszenia ni-
niejszej ustawy, stosuje się przepisy a rt. 15zzb, a rt. 15zzc, a rt. 15zze i a rt. 15zze2 usta-
wy zmienianej w a rt. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

1 Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).
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2. Umowy o dofinansowanie, o których mowa w a rt. 15zzb, a rt. 15zzc, a rt. 15zze 
i a rt. 15zze2 ustawy zmienianej w a rt. 1, zawarte przed dniem ogłoszenia niniej-
szej ustawy, ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w a rt. 15zzb, 
a rt. 15zzc, a rt. 15zze i a rt. 15zze2 ustawy zmienianej w a rt. 1 w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą.

3. Powiatowy urząd pracy niezwłocznie informuje przedsiębiorców, organiza-
cje pozarządowe i podmioty, o których mowa w a rt. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038), oraz podmiot, o którym mowa w a rt. 15zze2 
ust. 1 ustawy zmienianej w a rt. 1, o  zmianie, o której mowa w u st. 2, przez ogłosze-
nie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej 
z wykorzystaniem strony internetowej urzędu.

(...)

Art. 12. 1. Do wniosków, o których mowa w a rt. 15g ust. 1 i 1 a ustawy zmie-
nianej w a rt. 1, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem ogłoszenia niniejszej 
ustawy, stosuje się przepis a rt. 15g ust. 18a ustawy zmienianej w a rt. 1 w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą.

2. Do wniosków, o których mowa w a rt. 15gg ust. 1 ustawy zmienianej w a rt. 1, 
złożonych i nierozpatrzonych przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy, stosuje się 
przepis a rt. 15gg ust. 7a ustawy zmienianej w a rt. 1 w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą.

(...)

Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie a rt. 15ggb 
ust. 1, a rt. 15zt ust. 1, a rt. 15zze5 ust. 1 oraz a rt. 31zy ust. 1 ustawy zmienianej w a rt. 1 
zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie a rt. 15ggb ust. 1, a rt. 15zt ust. 1, a rt. 15zze5 ust. 1 oraz a rt. 31zy ust. 1 
ustawy zmienianej w a rt. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłu-
żej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą 
być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, z wy-
jątkiem:2

1) a rt. 1 pkt 1, 2  i 2 9, a rt. 2, a rt. 3 oraz a rt. 8–12, które wchodzą w życie z dniem 
ogłoszenia3;

(...)

2 Ustawa weszła w życie 23 lipca 2021 r.
3 Ustawę ogłoszono 1 lipca 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych...Art. 12, 14–15
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Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy1

(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510)*

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 
Wspólnot Europejskich:

 1) dyrektywy 83/477/EWG z 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem 
związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa 
w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (Dz.Urz. WE L 263 z 24.09.1983 ze zm.),

 2) dyrektywy 86/188/EWG z 12 maja 1986 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem 
związanym z narażeniem na działanie hałasu w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 137 z 24.05.1986),

 3) dyrektywy 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 183 z 29.06.1989),

 4) dyrektywy 89/654/EWG z 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza dyrektywa szczegółowa w rozu-
mieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 393 z 30.12.1989),

 5) dyrektywy 89/655/EWG z 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy 
(druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. 
WE L 393 z 30.12.1989 ze zm.),

 6) dyrektywy 89/656/EWG z 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochrony osobistej 
(trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. 
WE L 393 z 30.12.1989),

 7) dyrektywy 90/269/EWG z 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochro-
ny zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możli-
wości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa 
dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 156 z 21.06.1990),

 8) dyrektywy 90/270/EWG z 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekrano-
we (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. 
WE L 156 z 21.06.1990),

* Uwzględniono zmiany wynikające z ustaw z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nie-
letnich (druk sejmowy nr 2183; oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw) zmieniającej nin. ustawę 
z dniem 1 września 2022 r.
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Kodeks pracy

 9) dyrektywy 90/394/EWG z 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagroże-
niem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (szósta dy-
rektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 196 
z 26.07.1990 ze zm.),

 10) dyrektywy 91/322/EWG z 29 maja 1991 r. w sprawie ustalenia indykatywnych wartości granicz-
nych w wykonaniu dyrektywy 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracowników przed  ryzykiem 
związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych 
w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 177 z 05.07.1991),

 11) dyrektywy 91/383/EWG z 25 czerwca 1991 r. uzupełniającej środki mające wspierać poprawę 
bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas okreś-
lony lub w czasowym stosunku pracy (Dz.Urz. WE L 206 z 29.07.1991),

 12) dyrektywy 91/533/EWG z 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym 
informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (Dz.Urz. 
WE L 288 z 08.07.1992),

 13) dyrektywy 92/57/EWG z 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia w życie minimalnych 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscach tymczasowych lub rucho-
mych budów (ósma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 
(Dz.Urz. WE L 245 z 26.08.1992),

 14) dyrektywy 92/58/EWG z 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zna-
ków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozu-
mieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 245 z 26.08.1992),

 15) dyrektywy 92/85/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących 
wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, 
które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w ro-
zumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 348 z 28.11.1992),

 16) dyrektywy 93/104/WE z 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu 
pracy (Dz.Urz. WE L 307 z 13.12.1993),

 17) dyrektywy 94/33/WE z 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz.Urz. WE 
L 216 z 20.08.1994),

 18) dyrektywy 96/34/WE z 3 czerwca 1996 r. w sprawie Porozumienia ramowego dotyczącego urlopu 
rodzicielskiego zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców 
/UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfe-
derację Związków Zawodowych /ETUC/ (Dz.Urz. WE L 145 z 19.06.1996),

 19) (uchylony)
 20) dyrektywy 97/80/WE z 15 grudnia 1997 r. dotyczącej ciężaru dowodu w sprawach dyskrymina-

cji ze względu na płeć (Dz.Urz. WE L 14 z 20.01.1998),
 21) dyrektywy 98/24/WE z 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracow-

ników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dy-
rektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 131 
z 05.05.1998),

 22) dyrektywy 99/70//WE z 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pra-
cy na czas okreś lony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Praco-
dawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską 
Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.Urz. WE L 175 z 10.07.1999),

 23) dyrektywy 1999/92/WE z 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których 
może wystąpić atmosfera wybuchowa (piętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 
ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 23 z 28.01.2000),
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