
 

 

Monitoring legislacji krajowej 

w okresie od 16 lipca 2020 roku do 22 lipca 2020 roku 

 

 

 

I. Projekty aktów prawnych 

 

1/ Projekty ustaw 

 
We wskazanym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw. 
Przeprowadzono konsultacje 3 projektów ustaw (w tym jednego projektu będącego na etapie 
prac w Sejmie RP). 
Wśród projektów, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców 
są następujące projekty: 
 
1. Projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych (numer z wykazu UD80). 
 
Zakres przedmiotowy projektu ustawy obejmuje zasady tworzenia, organizowania i działania 
u pracodawców kas zapomogowo-pożyczkowych, zwanych dalej „KZP” oraz ich likwidacji. 
 
Mimo że funkcjonowanie KZP oparto o przepisy u.z.z., to obecnie są one samodzielnymi  
i niezależnymi od związków zawodowych jednostkami, a przynależność związkowa nie ma 
znaczenia dla uzyskania statusu członka KZP. Ponadto KZP może powstać, nawet jeżeli  
u danego pracodawcy nie funkcjonuje żaden związek zawodowy. Brak jest zatem podstaw, 
aby kwestie dotyczące funkcjonowania KZP były obecnie regulowane w u.z.z. oraz  
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej przepisów. 
Do nowo wprowadzanych zagadnień należy wprowadzenie możliwości utworzenia KZP 
przez 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy (do tej pory przepisy 
mówiły o 10 pracownikach) – zmiana związana jest z nowelizacją ustawy o związkach 
zawodowych z 2018 r., która dała prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych 
wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową u danego pracodawcy, a nie tylko 
pracownikom. Pozwoli to uelastycznić warunki przynależności do KZP, w szczególności, że 
będą mogli do nich przynależeć nie tylko pracownicy, ale także inne niż pracownicy osoby 
wykonujące pracę zarobkową (np. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła itp.). 
 
Ponadto uzupełniono i  doprecyzowano przepisy w zakresie m.in.: 

 wskazania przypadków obligatoryjnego i fakultatywnego skreślenia członka KZP  
z listy członków KZP; 

 zasad udzielania pożyczki bądź zapomogi (jak np. szczegółowe określenie zasad 
poręczenia pożyczki); 

 wskazania sytuacji, w których walne zebranie członków może odwołać członka 
zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem jego kadencji oraz sytuacji, w których 
przeprowadza się wybory uzupełniające do tych organów KZP; 

 pokrywania kosztów działania międzyzakładowej KZP; 
 kwestii wypłaty wkładu członkowskiego na wypadek śmierci członka KZP; 
 możliwości podjęcia uchwały o likwidacji KZP z własnej inicjatywy walnego zebrania 

członków; 



 postępowania KZP w zakresie przetwarzania danych osobowych, w zgodzie 
z RODO; 

 zasad dokonywania rozliczeń kwestii majątkowych w razie likwidacji KZP. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-kasach-zapomogowo-
pozyczkowych/  
 

2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk sejmowy nr 463) 

Projekt ustawy zakłada, że różnicowanie wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć 
stanowi mobbing. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej, co wynika z art. 
24 Konstytucji RP. Do ochrony wartości powiązanych z pracą należy m.in. zasada 
równouprawnienia płci w życiu gospodarczym. Zgodnie z intencją projektodawców zmiana 
wpłynie korzystnie na respektowanie przez pracodawców zasady równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w zakresie wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej 
wartości. 

Projekt ustawy na etapie prac w Sejmie RP. 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/poselski-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-
pracy  
 
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami 

materiałów wybuchowych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC38). 

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i świadomości podmiotów 
gospodarczych oraz przeciwdziałanie terroryzmowi. 

Problemy, które są rozwiązywane projektowaną ustawą i rozporządzeniem (UE) 2019/1148, 
które jest implementowane przez ustawę: 

– prekursory materiałów wybuchowych (tj. substancji chemicznych, które mogą być użyte 
niezgodnie z przeznaczeniem do produkcji materiałów wybuchowych domowym sposobem) 
w dalszym ciągu są używane niezgodnie z przeznaczeniem, co zagraża bezpieczeństwu 
obywateli Unii Europejskiej (UE); 
– podmioty gospodarcze nadal napotykają zbędne przeszkody w swobodnym przepływie 
tych substancji na rynku wewnętrznym. 

Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-
bezpieczenstwie-obrotu-prekursorami-materialow-wybuchowych-oraz-niektorych-innych-
ustaw/  
 
II. Projekty rozporządzeń 

 

W omawianym okresie opublikowano 20 projektów rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa 

Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów. 

Przeprowadzono konsultacje 7 projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców  

i przedsiębiorców zrzeszonych w ZPPM. Wśród projektów, które mogą znaleźć się  

w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców są następujące projekty rozporządzeń: 
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1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją  

w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (numer z wykazu 161). 

 
Potrzeba wprowadzenia zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych 
wynika z planowanego uruchomienia nowego zakresu numeracji dla komunikacji  
maszyna-maszyna. W celu umożliwienia przydzielania numeracji z nowego zakresu przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej niezbędne jest określenie warunków 
gospodarowania tym zakresem numeracji. 
W projekcie ustala się następujące zasady gospodarowania numeracją dla komunikacji 
maszyna-maszyna: 
– ustala się długość wyróżnika od 3 do 6 cyfr, 
– określa się wielkość minimalnego bloku przydzielanych numerów – 1000 NN, 
– zastrzega się, że przydzielany zakres powinien stanowić wielokrotność 1000 NN. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-cyfryzacji/  

 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do 

wykorzystywania zasobów numeracji (numer z wykazu 160). 

 
W związku z planowanym wydzieleniem nowego zakresu numeracji dla komunikacji 
maszyna-maszyna zachodzi potrzeba ustalenia wysokości rocznej opłaty z tytułu 
użytkowania nowych zasobów numeracji. 
 
Proponuje się ustalenie wysokości rocznej opłaty na poziomie 5 gr. za numer dla komunikacji 
maszyna-maszyna. Opłata za wyróżnik dla komunikacji maszyna-maszyna będzie wynosić: 
– 179 000 PLN za wyróżnik 3-cyfrowy, 
– 17 900 PLN za wyróżnik 4- cyfrowy, 
– 1790 PLN za wyróżnik 5-cyfrowy, 
– 179 PLN za wyróżnik 6-cyfrowy. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-cyfryzacji/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych,  

w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne (numer z wykazu 

159). 

 
Celem rozporządzenia jest utworzenie nowego zakresu numeracji dla komunikacji  
maszyna-maszyna w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na numerację dla 
komunikacji maszyna-maszyna. Obecnie coraz więcej urządzeń wykorzystuje karty SIM do 
komunikowania się między sobą. Przykładem takich zastosowań są inteligentne liczniki 
poboru energii elektrycznej, sprzęt AGD czy systemy monitorowania floty pojazdów. 
Zasadne jest zatem, aby został wydzielony zakres numeracji dla komunikacji  
maszyna-maszyna odrębny od numeracji abonenckiej, która wykorzystywana jest w innym 
celu. Przypisanie jednorodnego zakresu numerów pozwala efektywnie gospodarować 
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zasobami numeracji oraz ustalić adekwatną do spodziewanych dochodów przedsiębiorców  
z tego rodzaju działalności wysokość opłaty za prawo użytkowania tej numeracji. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-cyfryzacji/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie zmiany wielkości udziału 

ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw 

pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii w 2021 r. (numer z wykazu 49). 

   
System świadectw pochodzenia to jeden z trzech systemów wsparcia odnawialnych źródeł 
energii (dalej: OZE) funkcjonujący obecnie w Polsce. W zamian za generację energii z OZE 
producenci otrzymują tzw. zielone certyfikaty, które mogą zostać sprzedane za 
pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. Zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym 
w art. 60 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 261, z późn. zm.) minister właściwy do spraw klimatu może  zmienić wielkość udziału,  
o którym mowa w art. 59 pkt 1 lub 2 ustawy, na kolejny rok lub lata kalendarzowe. W 
rozporządzeniu proponuje się przyjęcie takiej samej wielkości udziału jak w roku 2020, tzn. 
19,5% dla tzw. „zielonych certyfikatów” i 0,5% dla tzw. „błękitnych certyfikatów”. Wielkość 
udziału określona na tym poziomie ma przyczynić się do zapewnienia stabilnych  
i przewidywalnych warunków funkcjonowania rynku OZE, dla wytwórców partycypujących w 
systemie świadectw pochodzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mk-w-sprawie-zmiany-
wielkosci-udzialu-ilosciowego-sumy-energii-elektrycznej-wynikajacej-z-umorzonych-
swiadectw-pochodzenia-potwierdzajacych-wytworzenie-energii-elektrycznej-z-oz/ 
 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych 

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (numer  

z wykazu 52). 

Nowelizacja niniejszego rozporządzenia związana jest z obowiązkiem transpozycji dyrektywy 
delegowanej, zmieniającej dyrektywę RoHS II, do prawa krajowego. Zapewnia pełną 
implementację prawa unijnego, harmonizującego przepisy w zakresie możliwości stosowania 
wybranych substancji niebezpiecznych (kadm ) w wyrobach elektrycznych i elektronicznych 
na mocy wyłączenia z dyrektywy RoHS II, wprowadzanych do obrotu na jednolitym rynku 
Unii Europejskiej. 

Nowelizowane rozporządzenie umożliwia zniesienie barier technicznych oraz prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie stosowania substancji niebezpiecznych w określonym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ułatwia także międzynarodowy obrót towarowy. 

Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-zasadniczych-wymagan-dotyczacych-ograniczenia-stosowania-
niektorych-niebezpiecznych-substancji-w-sprzecie-elektrycznym-i-elektronicznym/  
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6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

recept (numer z wykazu MZ 994). 

Projekt przewiduje dodanie oznaczenia uprawnienia dodatkowego „C”, które będzie 
umieszczane w przypadku recept wystawianych pacjentkom w ciąży w celu umożliwienia 
praktycznej realizacji uprawnienia, o którym mowa w projektowanym art. 43b ust. 1 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.). Rozwiązanie takie jest niezbędne 
przez wzgląd na konieczność umożliwienia weryfikacji przedmiotowego uprawnienia podczas 
realizacji recepty. 

Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-recept/  
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie parametrów aukcji głównej dla 

roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022 

(numer z wykazu 55). 

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym, rozporządzenie określa parametry najbliższej aukcji 
wstępnej, parametry najbliższej aukcji głównej oraz najbliższych aukcji dodatkowych. Do 
parametrów aukcji należą: 

 wielkości wyznaczające popyt w aukcji, tj. zapotrzebowanie na moc, cena wejścia na 
rynek nowej jednostki wytwórczej, współczynnik zwiększający tę cenę, parametr 
wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc, dla którego cena 
osiąga wartość maksymalną oraz parametr wyznaczający wielkość mocy ponad 
zapotrzebowanie na moc, dla którego cena osiąga wartość minimalną 

 cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych 
i operacyjnych kosztów stałych; 

 maksymalna liczba rund aukcji; 
 jednostkowe poziomy nakładów inwestycyjnych odniesione do mocy osiągalnej netto 

warunkujące kwalifikację jednostki rynku mocy jako jednostkę uprawnioną do 
ubiegania się o umowę mocową wieloletnią; 

 minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku 
aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw, którego dotyczy aukcja 
główna; 

 korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii; 
 maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 

6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. 

Projektowane rozporządzenie dotyczy aukcji głównej na rok dostaw 2025 przeprowadzanej 
w 2020 r. oraz aukcji dodatkowych na rok dostaw 2022 przeprowadzanych w 2021 r. 

Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mk-w-sprawie-parametrow-
aukcji-glownej-dla-roku-dostaw-2025-oraz-parametrow-aukcji-dodatkowych-dla-roku-dostaw-
2022/  
 
III. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP) 
 
W analizowanym okresie opublikowano trzydzieści cztery akty prawne tzn. ustawy, 
rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów oraz 
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https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mk-w-sprawie-parametrow-aukcji-glownej-dla-roku-dostaw-2025-oraz-parametrow-aukcji-dodatkowych-dla-roku-dostaw-2022/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mk-w-sprawie-parametrow-aukcji-glownej-dla-roku-dostaw-2025-oraz-parametrow-aukcji-dodatkowych-dla-roku-dostaw-2022/


obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Z powyższych publikacji  
w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą następujące akty 
prawne: 
 
1/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie oświadczenia 
zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości  
i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia 
 

 Rozporządzenie zostało ogłoszone 22 lipca 2020 roku (Dz.U. poz. 1279) 

  Rozporządzenie wskazuje elementy wezwania wierzyciela bądź organu egzekucyjnego 
skierowanego do zobowiązanego celem złożenia przez niego oświadczenia  
o posiadanym majątku, wszystkich jego składnikach i źródłach dochodu. Nałożenie na 
zobowiązanego obowiązku udzielenia prawdziwych i zupełnych informacji o składnikach 
majątkowych pod groźbą odpowiedzialności karnej ma na celu uświadomienie mu 
skutków prawnych niedopełnienia obowiązku, jak również zmobilizowanie go do 
aktywnego uczestniczenia w postępowaniu zmierzającym do wykonania nałożonego na 
niego obowiązku. Poza tym doprecyzowanie tych informacji w ww. wezwaniu  
i oświadczeniu przyczyni się do usprawnienia pracy wierzyciela i organu egzekucyjnego, 
jak również umożliwi zobowiązanemu prawidłowe wykonanie obowiązku w zakresie 
oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu. 

  Rozporządzenie wejdzie w życie 30 lipca 2020 roku. 
 
2/ Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym 
 

 Ustawa została ogłoszona 17 lipca 2020 roku (Dz.U. poz. 1262) 

 Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym dotyczy wsparcia polskiej branży turystycznej  
w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 
Wsparcie to polega na przyznaniu osobom pobierającym świadczenie wychowawcze,  
o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407), świadczenia w formie bonu o wysokości 500 zł na 
każde dziecko, przeznaczonego na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez 
turystycznych realizowanych na terenie kraju. Osobom wychowującym dzieci 
niepełnosprawne będzie ponadto przysługiwało dodatkowe świadczenie w formie bonu 
w wysokości 500 zł na każde dziecko. 

 Rolą przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego będzie 
przyjmowanie płatności dokonywanych bonem oraz realizacja usługi hotelarskiej lub 
imprezy turystycznej. Przepisy ustawy nie ingerują w umowy, jakie zostaną zawarte 
przez uprawnionego, który dokonał zapłaty bonem, z przedsiębiorcą turystycznym lub 
organizacją pożytku publicznego, którzy taką płatność przyjmą. Ewentualne spory 
wynikłe w związku realizacją płatności bonem podlegać będą regulacjom ogólnym,  
o których mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych  
i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548, z późn. zm.) oraz  
w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145,  
z późn. zm.).  

 Prawo do dokonania płatności za pomocą bonu wygaśnie z dniem 31 marca 2022 r.  

 Ustawa weszła w życie z dniem 18 lipca 2020 roku. 
 
3/ Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r.  
w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną  
z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą 
do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu 
pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących 
zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 
 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1182


 Rozporządzenie zostało ogłoszone 17 lipca 2020 roku (Dz.U. poz. 1259). 

 Rozporządzenie tworzy podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej 
dopuszczonej przez Komisję Europejską w przyjętych tymczasowych ramach prawnych. 
Pomoc może być udzielona w formie dotacji lub pomocy zwrotnej. Rozporządzenie 
reguluje udzielanie pomocy publicznej zarówno MŚP, jak i dużym przedsiębiorcom na 
działalność badawczo-rozwojową związaną z pandemią COVID-19, na infrastrukturę 
służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji wyrobów służących do 
zwalczania pandemii COVID-19 oraz na produkcję wyrobów służących zwalczaniu 
pandemii COVID-19. 

 Pomoc może być udzielona przedsiębiorcom, którzy w dniu jej udzielenia nie znajdują 
się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne  
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187  
z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) oraz przedsiębiorcom, którzy nie znajdowali się  
w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale którzy później znaleźli się w trudnej 
sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Pomoc udzielana jest w ramach 
programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020. Pomoc udzielana będzie 
nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 Rozporządzenie weszło w życie 18 lipca 2020 roku 
 
4/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie 
informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji 
Medycznej (SIM) 
 

 Rozporządzenie zostało ogłoszone 16 lipca 2020 roku (Dz.U. poz. 1253) 

 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji w ochronie zdrowia obejmuje katalog szczegółowych danych 
dotyczących zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji, które 
usługodawcy zobligowani będą przekazywać do SIM. Ogólne kategorie tych danych 
reguluje art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia, w brzmieniu nadanym mu w art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  
o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia (Dz. U. poz. 
1590). 

 Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 lipca 2020 roku. 
 
5/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
 

 Rozporządzenie zostało ogłoszone 16 lipca 2020 roku (Dz.U. poz. 1249) 

 Zakres zmian, wprowadzonych do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), stanowiącej 
załącznik do ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., odnosi się do 
klasy PKD 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, podklasy PKD 93.29.Z 
i dotyczy podziału klasy PKD 93.29, na poziomie krajowym klasyfikacji, na dwie podklasy: 
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie 
innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych 
miejscach o zamkniętej przestrzeni i 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa  
i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. Dwie nowo utworzone podklasy zastąpią 
dotychczas obowiązującą podklasę PKD 93.29.Z, której zakres zostanie podzielony.  
W części 3 załącznika do nowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 
grudnia 2007 r. Wyjaśnienia PKD 2007 odniesienia do podklasy PKD 93.29.Z, zawarte  
w opisach podklas PKD: 52.22.A, 52.22.B, 56.30.Z, 77.21.Z, 93.11.Z oraz 93.19.Z, 
zostaną zastąpione odniesieniami do podklasy 93.29.A lub 93.29.B. 

 Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku. 


