
 

 

Monitoring legislacji krajowej 

w okresie od 9 lipca 2020 roku do 15 lipca 2020 roku 

 

 

 

I. Projekty aktów prawnych 

 

1/ Projekty ustaw 

 
We wskazanym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5 projektów ustaw. 
Przeprowadzono konsultacje 4 projektów ustaw. 
Wśród projektów, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców 
znajdują się następujące projekty: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz 

niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC33). 

Zmianie ulegają przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania 
informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony 
mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanych. 

Dotychczas dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji uzyskiwali zezwolenia oraz 
byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. Transgraniczny wymiar przetwarzania 
danych w Unii Europejskiej oraz negatywny wpływ ewentualnych rozbieżności w praktykach 
nadzorczych różnych państw członkowskich wpływał jednak negatywnie na jakość danych 
transakcyjnych i zadania dostawców usług w zakresie udostępniania informacji. 

Dlatego wprowadzone zostały rozwiązania polegające na przeniesieniu uprawnień do 
udzielania zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji oraz nadzoru nad 
nimi z poziomu właściwych organów krajowych do ESMA. Wyjątkiem będą zatwierdzone 
podmioty publikujące lub zatwierdzone mechanizmy sprawozdawcze, które z racji ich 
ograniczonego znaczenia dla rynku wewnętrznego zostały wyłączone spod bezpośredniego 
nadzoru ESMA, i nie podlegają wymogowi uzyskania zezwolenia od tego Urzędu. Możliwość 
korzystania z odstępstwa polegającego na pozostaniu danego podmiotu pod nadzorem 
krajowego organu nadzoru (nadzór nie przejdzie na poziom ESMA)  będzie uzależniona od 
spełnienia kryteriów służących identyfikacji tych podmiotów w akcie delegowanym wydanym 
przez Komisję Europejską. 

Z uwagi na rosnący udział transgranicznej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
wykonywanej przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na zasadzie swobody 
świadczenia usług lub przez oddział, oraz przypadki niewypłacalności i upadłości 
europejskich zakładów ubezpieczeń wykonujących znaczącą działalność 
transgraniczną,   konieczne jest także wzmocnienie nadzoru nad tego typu działalnością i 
zapewnienie bardziej efektywnej ochrony klientów takich zakładów. 

 



Projekt ustawy jest na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 

Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-obrocie-

instrumentami-finansowymi-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 

 

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw 

(numer z wykazu UC32). 

Projektowana ustawa ma na celu określenie zasad emisji instrumentów kapitałowych 
kwalifikowanych do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich oraz środków 
własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w tym emisji obligacji kapitałowych 
jako nowej kategorii obligacji przez te podmioty rynku finansowego, zgodnie z  właściwymi 
przepisami prawa Unii Europejskiej. 

Projektowane rozwiązania zmierzają przede wszystkim do zniesienia barier w odniesieniu do 
emisji instrumentów, które będą mogły być zaliczane do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i 
Tier II oraz klasyfikowane do środków własnych jako pozycje tzw. podstawowych środków 
własnych kategorii 1, kategorii 2 i kategorii 3 – w przypadku podmiotów sektora 
ubezpieczeniowego. 

Proponuje się również doprecyzowanie istniejących rozwiązań prawnych, a także określenie 
kręgu emitentów uprawnionych do emisji instrumentów, które mogą być zaliczane do ich 
funduszy własnych albo środków własnych. 

Usunięcie istniejących barier i wprowadzenie możliwości zaliczenia odpowiedniej kategorii 
instrumentów kapitałowych jako dodatkowych składników funduszy własnych lub środków 
własnych instytucji finansowych przyczyni się do zwiększenia bazy kapitałowej banków, 
domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz może pozytywnie 
oddziaływać na ich konkurencyjność i poziom stabilności finansowej. 

Projekt ustawy jest na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-obligacjach-
oraz-niektorych-innych-ustaw/  
 

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC36). 

W ramach wsparcia realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznych UE do roku 2030 
Komisja Europejska zdecydowała się utworzyć nowy instrument wspierania modernizacji 
systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej w krajach UE, gdzie PKB 
per capita jest niższe niż 60% średniej dla całej UE (odnosząc do roku 2013). Instrumentem 
tym będzie działający w latach 2021-2030 Fundusz Modernizacyjny (FM). 

Mając na uwadze transpozycję przepisów dyrektywy 2018/410 oraz wykonanie niektórych 
przepisów rozporządzenia Komisji 2019/331, postulowanym rozwiązaniem jest m.in. 
wprowadzenie następujących zmian w ustawie o systemie handlu: 

1. wprowadzenie definicji „instalacji nowej” zgodnej z definicją z dyrektywy 2003/87/WE 
w brzmieniu nadanym dyrektywą 2018/410, 

2. rozszerzenie treści art. 26c poprzez wskazanie trybu wzywania do uzupełniania 
braków we wniosku o przydział uprawnień do emisji, 

3. rezygnacja ze stałego cyklicznego obowiązku przeprowadzania analiz wydanych 
zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych, 
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4. wprowadzenie przepisów określających zasady funkcjonowania Krajowego systemu 
wdrażania Funduszu Modernizacyjnego, w ramach którego środki uzyskane z tego 
Funduszu są przeznaczane na dofinansowanie realizacji na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej inwestycji mających na celu modernizację systemów 
energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej, 

5. zmiany w art. 68 i art. 70 ustawy o systemie handlu, w szczególności uchylenie 
przepisów, które dotyczą kwestii przydziału uprawnień do emisji w odniesieniu do 
instalacji nowych, które zostały uregulowane w rozporządzeniu 2019/331 i zastąpią 
od 2021 r. zasady przyjęte w tym zakresie w prawie państw członkowskich, 

6. dodanie art. 70a i 70b dotyczących zmiany przydzielonych uprawnień do emisji tak, 
aby umożliwić dokonywanie korekt przydziałów uprawnień do emisji, o których mowa 
w art. 1 pkt 14 lit. m dyrektywy 2018/410. 

 

Projekt ustawy jest na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 

Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-

handlu-uprawnieniami-do-emisji-gazow-cieplarnianych-oraz-niektorych-innych-ustaw/  

 

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych 

ustaw (numer z wykazu UD85). 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw ma na 
celu wykreowanie jednego podmiotu, który będzie prowadził działalność w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami. Podmiotem tym ma 
być Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. 

Proponuje się również zmiany w zakresie ustanawiania wojewódzkich i gminnych programów 
w obszarze profilaktyki uzależnień. Istotnym źródłem polityki scalenia działań w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami w jednej jednostce 
organizacyjnej są także działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego, 
zwłaszcza  na poziomie gminnym, które wskazują na coraz powszechniejsze przyjmowanie 
przez nie wspólnych strategii realizowanych w ramach gminnych programów. 

Ponadto w projekcie uwzględnione zostały zmiany w zakresie systemu prowadzenia szkoleń 
w dziedzinie uzależnienia i uzyskiwania tytułu specjalisty polegające na włączeniu ich do 
systemu szkoleń określonego w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu 
specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1169). 

Projekt ustawy jest na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zdrowiu-
publicznym-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 

2/ Projekty rozporządzeń 

 

W omawianym okresie opublikowano 21 projektów rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa 

Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów. 

Przeprowadzono konsultacje 3 projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i 

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

zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znajdują się następujące projekty 

rozporządzeń: 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-handlu-uprawnieniami-do-emisji-gazow-cieplarnianych-oraz-niektorych-innych-ustaw/
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1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego 

potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (numer z wykazu MZ 992). 

 

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków 

występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1500, z późn. zm.) ma na celu określenie 

warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 

50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych, zwanego dalej „dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń”, w 

przypadku korzystania przez podmiot występujący z nowego narzędzia służącego uzyskaniu 

takiego dokumentu, tj. za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 

702).  

 

Projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 

Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-

ministerstwa-zdrowia/ 

 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

(numer z wykazu MZ 998). 

 

 

Głównym celem wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 

2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień jest określenie w załącznikach nr 1, 4 i 5 nowych norm zatrudnienia dla 

pielęgniarek udzielających świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej w warunkach 

stacjonarnych psychiatrycznych, w warunkach dziennych psychiatrycznych oraz w 

warunkach dziennych leczenia uzależnień. Ważnym argumentem przemawiającym za 

wprowadzeniem zmian w projekcie rozporządzenia jest dostosowanie liczby pielęgniarek do 

określonych warunków udzielania świadczeń gwarantowanych w poszczególnych zakresach. 

Ponadto, w ww. zakresach świadczeń wprowadzono zmiany dotyczące wymogu posiadania 

przez pielęgniarki dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Projektowane zmiany pozwolą 

świadczeniodawcom na racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz prawidłowe 

zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i pielęgniarek udzielających świadczeń w tym 

zakresie. 

 

Projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 

Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-

ministerstwa-zdrowia/ 
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3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz 

jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów 

oraz obrotu paliwami opałowymi (numer z wykazu WPL MF 38). 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i 
kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi 

Projekt rozporządzenia ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego w związku z jego 
zmianą, a brzmienie projektowanych przepisów stanowi powtórzenie poprzedzającego go 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie towarów, których 
przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów 
(Dz. U. poz. 1427 oraz z 2019 r. poz. 1585 i 2543), uzupełnionego o metanol (alkohol 
metolowy), będący pochodzenia syntetycznego, (CN ex 2905 11 00), jeżeli masa brutto 
przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 
litrów. 

Projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 

Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/sent-nr-38-rozporzadzenie-mf-w-sprawie-towarow-

ktorych-przewoz-jest-objety-systemem-monitorowania-drogowego-i-kolejowego-przewozu-

towarow-oraz-obrotu-paliwami-opalowymi/  

 

II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP) 

 

W analizowanym okresie opublikowano trzydzieści trzy akty prawne tzn. ustawy i 

rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów oraz 

obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego, jak również obwieszczenia organów 

państwa w sprawach administracyjnych (m.in. PKW). Z powyższych publikacji w 

zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą następujące akty 

prawne: 

 

1/ Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

 Ustawa została ogłoszona 9 lipca 2020 roku (Dz.U. poz. 1222) 

  Nowelizacja obejmuje wprowadzeniu do ustawy przepisu (art. 194i), w myśl którego 

reguły polegającej na odliczaniu od podstawy obliczenia emerytury powszechnej kwot 

pobranych emerytur wcześniejszych nie stosuje się do ubezpieczonych urodzonych w 

roku 1953, którzy pobrali emerytury wymienione w tym przepisie na podstawie 

wniosku złożonego przed dniem 6 czerwca 2012 r., lecz przed wydaniem orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. nie występowali o emeryturę 

powszechną, o której mowa w art. 24 ustawy emerytalnej, pod warunkiem złożenia 

wniosku o jej przyznanie w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszego przepisu. 

  Ustawa weszła w życie 10 lipca 2020 roku. 
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2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie szczególnego 

trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu 

zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności 

 Rozporządzenie zostało ogłoszone 14 lipca 2020 roku (Dz.U. poz. 1239). 

 Rozporządzenie zawiera zmiany w zakresie szczególnego trybu sprzedaży 

ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu i kosztowności i praktyczne zmiany w 

zakresie przechowywania zajętych kosztowności. W pozostałym zakresie utrzymuje 

się dotychczasowy stan, określony w obowiązującym rozporządzeniu. Regulowana 

przedmiotowym projektem materia dotyczy wyłącznie sprzedaży egzekucyjnej, a 

zatem sprzedaży dokonywanej przez organ egzekucyjny.   

 Materia uregulowana w rozporządzeniu obecnie unormowana jest rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania 

przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz 

przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości (Dz. U. 2016 r. poz. 1023). 

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia podyktowana jest zmianą z dniem 30 lipca 

2020 r. delegacji ustawowej, o której mowa w art. 109 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „ustawą”, 

wprowadzoną ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070), 

zwanej dalej „ustawą zmieniającą”. 

 Rozporządzenie wejdzie w życie 30 lipca 2020 roku 

 

3/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia 

dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  

 Rozporządzenie zostało ogłoszone 10 lipca 2020 roku (Dz.U. poz. 1231) 

 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1–1d ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przysługuje w przypadkach, o których mowa w 

tych przepisach, jednak nie dłużej niż do dnia 26 lipca 2020 r. 

 Rozporządzenie weszło w życie z dniem 10 lipca 2020 roku. 


