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W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów   
w związku z wystąpieniem stanu epidemii covid-19, poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje z tego rozporządzenia. 
Jakie obostrzenia będą obowiązywały w marcu 2022r.? Nowe przepisy, które znoszą część ograniczeń, właśnie weszły w życie. 

Łagodniejsze obostrzenia epidemiczne weszły w życie od poniedziałku 28 lutego. Tego dnia swoją moc straciło rozporządzenie z 6 maja 

2021 r. Obostrzenia do 31 marca 2022 r. Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem rządu nowe przepisy sanitarne obowiązywać będą do 31 

marca br. Na przykład do końca marca obowiązkową 7-dniową kwarantannę będą musiały odbyć osoby przekraczające granicę, które nie mają 

ważnego paszportu covidowego. Jeśli ktoś zakazi się koronawirusem, to nadal będzie musiał poddać się izolacji. Będzie ona trwała 7 dni, jeżeli nie 

wystąpiły objawy COVID-19. Lekarz POZ będzie mógł podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli stan zdrowia pacjenta będzie tego 

wymagał. Inne zasady izolacji obowiązują osoby wykonujące zawód medyczny, żołnierzy lub funkcjonariuszy. Wtedy izolacja trwa: 7 dni (od dnia 

uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2) lub 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest 

negatywny). 

Nowe rozporządzenie przewiduje ponadto, że jeśli ktoś mieszka z osobą chorą, to jego kwarantanna potrwa tyle, ile izolacja współdomownika. 

Przez 30 dni od zakończenia choroby osoby, które zakończyły izolację lub hospitalizację, nie zostaną objęte kwarantanną z powodu zamieszkiwania 

z osobą objętą izolacją. Jeśli ktoś jest zaszczepiony i uzyskał negatywny wynik testu, zostanie zwolniony z kwarantanny; jeśli nie jest zaszczepiony, 

może zostać zwolniony z kwarantanny w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu po zakończeniu izolacji osoby, z którą mieszka. 

Rozporządzenie przewiduje, że do końca marca obowiązkowe będzie jednak zakrywanie nosa i ust maseczkami m.in. w sklepach, środkach 

zbiorowego transportu publicznego, samolotach itp. 

Zgodnie z wcześniejsza zapowiedzią przedstawicieli rządu w nowym rozporządzeniu nie znajdziemy np. obostrzeń dotyczących limitów osób, jakie 

musiały być zachowane w sklepach, restauracjach, środkach transportu czy podczas spotkań i imprez. 

W nowym rozporządzeniu jest też przepis zwalniający z konieczności odbycia kwarantanny dla przekraczających granicę z Ukrainą w związku           

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Takie osoby nie będą musiały również okazać negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2. 

W opublikowanym dokumencie znalazł się też przepis dotyczący wstrzymania pasażerskiego ruchu kolejowego między Polską a Białorusią. "Do 

dnia 31 marca 2022 r. wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem odcinka granicy 

Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi" - czytamy w rozporządzeniu.(PAP). 

 

Chcemy również zwrócić Wam uwagę na inne zmiany, dotykające różnych aspektów naszego życia. W tym tak ważnych jak 
zmiany w Kodeksie Pracy, czy w emeryturach pomostowych. Teksty poniżej. 
W tym roku mają pojawić się zmiany w Kodeksie pracy w związku z koniecznością dostosowania przepisów m.in. do unijnej dyrektywy 

work-life balance. Dyrektywa ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem 

szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy (ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunom godzenia życia 

zawodowego z rodzinnym). 

Firma będzie musiała uzasadniać wypowiedzenie umów na czas określony, a urlop rodzicielski zostanie wydłużony o dwa miesiące. Takie 

rewolucyjne zmiany będzie zawierał rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy, którego celem jest m.in. wdrożenie unijnych dyrektyw dotyczących 

zatrudnienia. Projekt ma być przyjęty w II kwartale 2022 r. (czas na dostosowanie przepisów mija w sierpniu tego roku). Z perspektywy rynku pracy 

kluczowe znaczenie ma obowiązek uzasadniania i konsultowania wypowiedzenia umowy na czas określony, zmiany w uprawnieniach rodzicielskich 

i wprowadzenie 5-dniowego urlopu opiekuńczego i 2-dniowego zwolnienia od pracy w nagłych wypadkach rodzinnych – donosi Dziennik Gazeta 

Prawna. 

Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich. Urlop rodzicielski ma być wydłużony z 32 do 41 tygodni, czyli o dodatkowe dwa miesiące. Matki dostaną 

dodatkowe dziewięć tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego, z którego będzie mógł również skorzystać ojciec dziecka. Jeśli mężczyzna nie 

skorzysta z tej możliwości, urlop przepadnie. 

Zasiłek macierzyński będzie wynosił 70 proc. podstawy wymiaru. Może być wyższy (81,5 proc.), jeśli wniosek o udzielenie urlopu będzie złożony nie 

później niż 21 dni po porodzie. Ojcu zawsze będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru. 

Nowe formy urlopu. Wszyscy pracownicy, a nie tylko rodzice, zyskają kolejną możliwość urlopu, czyli 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego. 

To urlop przeznaczony na opiekę nad niesamodzielnymi członkami rodziny, np. dziadkami, rodzicami, małżonkiem lub inną osobą pozostającą we 

wspólnym gospodarstwie domowym. Urlop będzie bezpłatny. 

W razie nagłego wypadku lub choroby każdy pracownik będzie mógł też skorzystać z dwóch dni zwolnienia z pracy, za które otrzyma 

połowę wynagrodzenia. 

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy na czas określony. Nowością jest obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony. 

Pracodawca, który będzie zwalniał osobę zatrudnioną na czas określony, będzie musiał przedstawić uzasadnienie wypowiedzenia. Będzie również 

zobowiązany do skonsultowania zamiaru wypowiedzenia umowy ze związkiem zawodowym reprezentującym zatrudnionego. Jeśli osoba zwalniana 

uzna, że wymówienie jest bezprawne lub nieuzasadnione, będzie mogła domagać się przed sądem przywrócenia do pracy. Do tej pory z takiej 

możliwości mogli skorzystać pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony. Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 

 

Emerytury pomostowe - zmiany. 

15 lutego 2022 r. rząd przyjął nowy projekt. Umożliwi on zawnioskowanie o emeryturę pomostową jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy oraz 

rozszerzy zakres kontroli dokonywanej przez Państwową Inspekcję Pracy. 

Emerytura pomostowa – warunki. Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe, które przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku 

emerytalnego. Jest ono skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz             

z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika. 
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Wniosek o przyznanie emerytury pomostowej - co się zmieni? Jak czytamy w komunikacie CIR, rząd chce wprowadzić korzystne zmiany dla 

osób, które zamierzają starać się o przyznanie emerytury pomostowej. Wskazano, że chodzi o umożliwienie zawnioskowania o ten rodzaj 

świadczenia jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy. Zmiana przepisów ma uchronić osobę wnioskującą przed utratą pracy, w sytuacji gdyby 

nie spełniała niezbędnych warunków do ustalenia prawa do emerytury pomostowej. W projekcie zapisano, że emerytura pomostowa będzie 

przyznawana osobom, które o nią wystąpią przed rozwiązaniem stosunku pracy, a spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej 

uzyskania. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane – prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu. 

Możliwość wnioskowania o emeryturę pomostową przed rozwiązaniem stosunku pracy ma uchronić przed utratą źródła dochodu w sytuacji, gdy nie 

będą spełnione niezbędne warunki do ustalenia prawa do tego świadczenia. 

Kompetencje PIP. Ponadto rozszerzone zostaną także kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Nowe przepisy pozwolą PIP na 

merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac, jako prac w szczególnych warunkach lub                     

o szczególnym charakterze. Skarga będzie przysługiwała pracownikowi nie tylko w sytuacji, w której nie został on umieszczony w ewidencji, a le 

również w sytuacji, w której – pomimo umieszczenia w tej ewidencji – stanowisko pracy, na którym wykonuje prace w szczególnych warunkach lub    

o szczególnym charakterze, nie znalazło się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie. 

Wprowadzone zostanie także rozwiązanie, dzięki któremu większe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wyższe dofinansowanie dla projektów 

poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Zmiany zakładają ujednolicenie wysokości dofinansowania (80 proc. szacowanej kwoty) dla wszystkich 

przedsiębiorstw – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników.(PAP). 

 

Żłobkowe 2022. Kto otrzyma dodatkowe 400 złotych na dziecko? 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało nowe świadczenie dla rodziców, które będzie dofinansowało żłobki. Ma obowiązywać od        

1 kwietnia 2022 r. Będzie ono dotyczyło dzieci, które nie zostaną objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym (RKO), zapewniającym dodatkowe 

świadczenie tylko na drugie i kolejne dziecko. Kto otrzyma dodatkowe 400 złotych? 

1. Świadczenie żłobkowe już od 1 kwietnia 2022 roku. Rodziny, w których wychowuje się pierwsze lub jedyne dziecko przed 

ukończeniem trzeciego roku życia otrzymają tzw. świadczenie żłobkowe. Będzie ono wynosiło 400 złotych miesięcznie na wydatki związane             

z pobytem dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub opłaceniem opiekuna dziennego. Jednak nie wlicza się w to wyżywienie dz iecka. Należy również 

zaznaczyć, że świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe. Można więc się o nie ubiegać bez względu na przychody za 

pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną. 

2. Komu przysługuje świadczenie? Ze świadczenia, mogą skorzystać także rodzice, którzy mają więcej dzieci, ale jedynie za okres, w którym 

uczęszczały do żłobka, klubu lub dziennego opiekuna, przed ukończeniem pierwszego roku życia. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy obowiązuje bowiem 

jedynie od 12. do 36. miesiąca życia. Rodzic może złożyć wniosek o dofinansowanie nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia uczęszczania przez 

dziecko do żłobka. Jeśli rodzic złoży ten wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka, to 

dofinansowanie będzie przysługiwało od dnia rozpoczęcia uczęszczania – podaje Ministerstwo Rodziny i Opieki Społecznej. 

3. Jak będzie wypłacane świadczenie? Mimo że świadczenie będzie obowiązywało od 1 kwietnia 2022, rodzinom przysługuje wyrównanie od        

1 stycznia, jeżeli dziecko uczęszczało w tym czasie do placówki opiekuńczej. Pieniądze ze świadczenia żłobkowego będą przekazywane 

bezpośrednio do placówek opiekuńczych. Nie będzie możliwe wypłacenie pieniędzy bądź przekazanie ich na inne cele związane z wychowaniem 

dziecka. 

 

Co robić, gdy zatrzymuje nas policja? Jest nowa instrukcja. 

Od 9 lutego weszła w życie nowa instrukcja dla kierowców. Oto co muszą zrobić, gdy funkcjonariusz zatrzymuje pojazd silnikowy bądź motorower. 

Z opublikowanych przez MSWiA zasad wynika, że od 9 lutego 2022 r. kierujący zatrzymany przez policjanta lub innego funkcjonariusza najpierw 

musi zatrzymać pojazd oraz trzymać ręce na kierownicy. Już na polecenie funkcjonariusza należy włączyć światła awaryjne oraz umożliwić 

identyfikację pojazdu. To ostatnie dotyczy również na przykład otwarcia komory silnika pojazdu. Uprawniony funkcjonariusz może jednak 

sprawdzić i inne miejsca w aucie. Instrukcja wskazuje również wyraźnie, że kierowca może opuścić pojazd tylko na wyraźne zalecenie 

funkcjonariusza. To samo się zresztą tyczy pasażerów samochodu. 

Kto może zatrzymać pojazd? Rozporządzenie przypomina też o tym, kto może zatrzymać pojazd do kontroli. Poza policjantami upoważnienia 

przysługują też umundurowanym strażnikom gminnym bądź miejskim, strażnikom leśnym oraz funkcjonariuszom Straży Parku. Kontrolować pojazdy 

mogą również "osoby działające w imieniu zarządcy". 

 

Ważne zmiany w przeglądach. Od 1 września będą obowiązywać nowe przepisy. 

Jeszcze kilka lat temu system okresowych badań technicznych pojazdów w Polsce przypominał "dziki zachód". Cyfryzacja stacji d iagnostycznych 

oraz zmiany w przepisach pomogły w walce z tą patologią, ale zdaniem rządzących system wciąż wymaga poprawek. Obecnemu stanowi rzeczy 

zaradzić mają przepisy, które w życie wchodzą od 1 września 2022 r. Obecnie tylko jeden na 42 samochody nie otrzymuje dopuszczenia do 

ruchu. Dla porównania w Niemczech nawet co szósty pojazd okazuje się niesprawny. Jak pozytywnie wpłynąć stan techniczny pojazdów na polskich 

drogach? Ministerstwo Infrastruktury ma pomysł na poprawki i proponowaną datę ich wprowadzenia. 

Podwójna stawka dla spóźnialskich. Jednym z problemów w egzekwowaniu badań technicznych jest stosunkowo łagodne podejście do 

spóźniających się. Teraz ma to się zmienić. Aby zmobilizować właścicieli pojazdów do stawienia się w stacji diagnostycznej w terminie, 

ustawodawca proponuje wprowadzenie podwójnej stawki za przegląd dla nieterminowo wykonywanych przeglądów w przypadku 

spóźnienia powyżej 30 dni. Na terminowe stawianie się w SKP ma wpłynąć też podwyższenie kar do 1,5 tys. zł za jazdę bez aktualnego 

przeglądu, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r. Za to kierowca, który stawi się na przegląd do 30 dni przed upływem terminu 

https://parenting.pl/jedynak
https://parenting.pl/co-powinien-umiec-trzylatek
https://parenting.pl/swiadczenie-zlobkowe-2022-kiedy-mozna-skladac-wnioski
https://parenting.pl/rodzinny-kapital-opiekunczy-nowy-projekt-mrips-zaklada-12-tys-na-dziecko-do-trzeciego-roku-zycia
https://businessinsider.com.pl/policja
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aktualnego badania, nie będzie stratny. W imię przepisów diagnosta przedłuży pozwolenie na rok od daty w dowodzie rejestracyjnym,        

a nie od daty przedwczesnej wizyty. 

Zdjęcia do każdego przeglądu. Kolejna proponowana zmiana ma zapobiec "przeglądom wysyłkowym". Obecnie wykonanie "zaocznego 

przeglądu" jest technicznie możliwe, ale to ma się zmienić przez wprowadzenie obowiązku fotografowania pojazdu podczas badania. Treść 

ustawy określa, że zdjęcia mają przedstawiać całą bryłę pojazdu z dwóch przekątnych z przodu i z tyłu na stanowisku kontrolny oraz 

wskazanie drogomierza. Fotografie mają być następnie przechowywane w bazie danych stacji kontroli pojazdów przez okres pięciu  lat od 

dnia przeprowadzenia badania technicznego. Takie fotografie z pewnością zapobiegną nie tylko przepuszczaniu "aut-duchów", ale także 

sprawią, że diagności będą bardziej surowi wobec niezgodności widocznych gołym okiem. 

Kontrola kontrolowanego. Nowe zasady mają dać możliwość odwołania się od decyzji diagnosty - to będzie zupełna nowość. Przepis zakłada 

procedurę działania dla osób, które nie będę zgadzać się z wynikiem przeglądu. Nowy zapis mówi, że kierowca będzie mógł wystąpić do dyrektora 

Transportowego Dozoru Technicznego w ciągu dwóch dni roboczych z wnioskiem o "reasumpcję" badania, czyli ponowne jego przeprowadzenie. 

Wtedy w SKP pojawi się pracownik TDT, który będzie "patrzył na ręce" diagnoście. Wprowadzenie tego przepisu zapewne nie wpłyn ie pozytywnie 

na środowisko diagnostów. Realia pracy w SKP już dziś dotykane są przez patologie, a wprowadzenie takiego "straszaka" może okazać się bombą 

z opóźnionym zapłonem. 

Kiedy dojdzie do zmian w zasadach wykonywania badań technicznych? Dat wprowadzenia nowelizacji było już kilka, ale najnowsza mówi         

o 1 września 2022 r. Niedawno miał miejsce istotny krok legislacyjny, ponieważ dokument 3 lutego znalazł się w rękach Komisji Prawniczej. Stąd 

jeszcze trafić w ręce Rady Ministrów, by potem zostać skierowanym do Sejmu. Czy nowelizacje pozytywnie wpłyną na stan techniczny pojazdów 

poruszających się po Polsce? To się okaże. Nieplanowanym, ale pozytywnym skutkiem będzie fakt, że każde auto będzie miało pewnego rodzaju 

bazę fotograficzną wzbogacaną co rok o zestaw nowych ujęć. 

 

W dniu 31 stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące tablic rejestracyjnych. 

Można zachować, na wniosek właściciela, dotychczasowy numer rejestracyjny kupionego auta. Rozszerzono też katalog pojazdów wycofanych 

czasowo z ruchu o samochody osobowe. 

Nowe przepisy dotyczące tablic rejestracyjnych. Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł. Dzięki pozostawieniu 

dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie będzie trzeba jej ponosić, a od 4 września 2022 r. nie trzeba będzie ponosić także opłaty za nalepkę 

kontrolną - w sumie, razem z opłatą ewidencyjną, da to 99,50 zł oszczędności. 

Możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz ma czytelne, utrzymane w należytym stanie tablice zgodne z obowiązującym wzorem. Możliwość zachowania tablic rejestracyjnych nie będzie 

więc dotyczyła tzw. czarnych tablic rejestracyjnych oraz białych z flagą PL. 

Czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego. Resort poinformował również, że w przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po 

wypadku), wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji, będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 

miesięcy i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem 

dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Ta zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku 

samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu. Obecnie czasowo można wycofać z ruchu samochody ciężarowe i przyczepy                          

o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy. 
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