
 

 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 20 sierpnia 2020 roku do 26 sierpnia 2020 roku 

Raport na dzień 26 sierpnia 2020 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych.  

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2 projekty ustaw oraz 39 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 8. projektów 

rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. Zostały 

one omówione w tekście poniżej. 

 
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska 
Miedź przygotowano Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 
(numer z wykazu prac legislacyjnych UD 107), które zostało przesłane do Ministerstwa 
Klimatu. 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-oraz-
niektorych-innych-ustaw/  
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych 

ustaw (numer z wykazu UC41). 
 
Proponowane zmiany w ustawie o efektywności energetycznej mają na celu dostosowanie do 
prawa UE obecnie obowiązujących przepisów w zakresie efektywności energetycznej. 
Państwa członkowskie UE prezentują dużą różnorodność w zakresie przyjętych systemów 
zobowiązujących do efektywności w zakresie osiąganych oszczędności energii, w zależności 
od krajowych zasad legislacyjnych lub specyficznych, krajowych uwarunkowań. W polskim 
prawie obowiązuje system certyfikatów efektywności energetycznej. Nie są natomiast szeroko 
stosowane inne narzędzia alternatywne osiągnięcia postępu w efektywności użytkowania 
energii.  
 
Projekt ustawy ma rozwiązać problem braku niezbędnych środków służących wspieraniu 
efektywności energetycznej, zapewniających osiągnięcie celów w zakresie efektywności 
energetycznej na 2030 r. oraz dalszą poprawę efektywności energetycznej po roku 2030. W 
związku z tym zachodzi potrzeba: 
a) zmodyfikowania obecnych ram prawnych systemu świadectw efektywności energetycznej 
w celu zachowania spójności z wymogami dyrektywy 2018/2002, 
b) zminimalizowania dodatkowych obciążeń dla podmiotów zobligowanych w związku 
obowiązkiem realizacji celu oszczędności energii finalnej przez kolejne 10 lat i wprowadzenie 
środków alternatywnych jako narzędzia uzupełniającego system świadectw efektywności 
energetycznej, 
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c) uszczelnienia systemu monitorowania i raportowania oszczędności energii powstałych z 
realizacji programów unijnych i krajowych, 
d) stworzenia warunków rozwoju rynku usług energetycznych ESCO poprzez wzmocnienie 
przepisów w zakresie umów o poprawę efektywności energetycznej, 
e) dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u 
odbiorców końcowych, 
f) wzmocnienia dotychczasowych przepisów w zakresie opomiarowania i indywidualnego 
rozliczania ciepła u odbiorców końcowych. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-efektywnosci-
energetycznej-oraz-niektorych-innych-ustaw/  
 
2. Projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 

publicznego (numer z wykazu UC47). 
 
Głównym celem ustawy będzie zwiększenie podaży otwartych danych i stworzenie 
optymalnego otoczenia regulacyjnego dla efektywnego wykorzystywania informacji sektora 
publicznego. Potrzeba uchwalenia ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu 
informacji sektora publicznego wynika z konieczności implementacji dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych 
i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L172 z dnia 
26.06.2019 r., str. 56), zwana dalej „dyrektywą 2019/1024/UE”. Nowa dyrektywa wprowadza 
zmiany mające na celu zwiększenie ilości danych sektora publicznego dostępnych do 
ponownego wykorzystania. Najważniejsze z nich to wprowadzenie kategorii danych o wysokiej 
wartości, które muszą być udostępniane co do zasady nieodpłatnie, czy też zobowiązanie 
organów sektora publicznego do udostępniania danych dynamicznych do ponownego 
wykorzystywania natychmiast po ich zgromadzeniu. 
 
Nowa ustawa opierać się będzie w zasadniczej części na dotychczasowych zasadach i 
procedurze udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, 
jednocześnie promując rozwiązania, których celem będzie zapewnienie dostępu w czasie 
rzeczywistym do danych dynamicznych oraz danych o wysokiej wartości za pośrednictwem 
API, zwiększenie podaży wartościowych danych publicznych do ponownego wykorzystywania, 
w tym danych badawczych oraz danych pochodzących z przedsiębiorstw publicznych. Nowa 
ustawa zawierać będzie ponadto nowe regulacje wykraczające poza minimum określone 
dyrektywą 2019/1024/UE, m.in.: zaktualizowanie i przeniesienie do projektowanej ustawy 
regulacji dotyczącej centralnego repozytorium informacji publicznej (portal dane.gov.pl) 
znajdującej się obecnie w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.); wprowadzenie upoważnienia ustawowego dla 
ministra właściwego do spraw informatyzacji do opracowania Programu Otwierania Danych 
(który zastąpi dotychczasowy Program Otwierania Danych Publicznych. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-otwartych-danych-i-ponownym-
wykorzystywaniu-informacji-sektora-publicznego/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków 

stosowania stawek obniżonych (numer z wykazu 218). 
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Projekt rozporządzenia ułatwi dalsze niesienie pomocy rzeczowej w postaci darowizn 
niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia (m.in. wyroby medyczne i farmaceutyczne, 
testy diagnostyczne, materiały ochronne) na rzecz określonych podmiotów realizujących 
zadania publiczne, w związku z przedłużającą się pandemią wywołaną wirusem SARS CoV-
2. Niniejszy projekt przewiduje przedłużenie do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
możliwości czasowego stosowania stawki 0% dla darowizn określonych towarów związanych 
z ochroną zdrowia (m.in. wyroby medyczne i farmaceutyczne, testy diagnostyczne, materiały 
ochronne) dokonywanych na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw 
Sanitarno-Przeciwepidemicznych oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
(których zadaniem są działania w zakresie zwalczania COVID-19), a także określonych 
jednostek pomocy społecznej (tj. domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków 
wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej) z przeznaczeniem 
na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS CoV-2. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-towarow-i-uslug-dla-ktorych-obniza-sie-stawke-podatku-od-
towarow-i-uslug-oraz-warunkow-stosowania-stawek-obnizonych-2/  
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (numer z 
wykazu 51). 

 
Projekt jest przygotowany jako element systemu prawa w Polsce w odpowiedzi na 
konieczność: 

1. wykonania obowiązków Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z prawa Unii 
Europejskiej:  

o konieczność dostosowania zasad funkcjonowania rynku bilansującego (dalej: 
„RB”) do przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 
listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. 
UE L 312 z 28.11.2017 r. Nr 312, str. 6) (dalej: „EB GL”) i Planu Wdrażania 
(dokument opracowany przez Ministerstwo Klimatu na podstawie art. 20 
rozporządzenia (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 54 
dalej „rozporządzenie rynkowe”), wersja z dnia 14 maja 2020 r.); 

o zapewnienie skuteczności niektórych przepisów rozporządzenia rynkowego; 
o wykonanie zobowiązań wynikających z decyzji Komisji Europejskiej nr 

SA.46100 z 7 lutego 2018 r. w sprawie polskiego rynku mocy (dalej: „decyzja 
rynku mocy”) 

2. rozszerzenia rynkowych mechanizmów na kolejne podmioty działające w sektorze 
energii elektrycznej (odbiorcy, mniejsi wytwórcy, zwłaszcza wykorzystujący OZE), 
zwiększenie możliwości udziału w świadczeniu usług na rzecz operatora systemu 
przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: „OSP”). 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/2konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-kilmatu/  
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną (numer z wykazu 50). 
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Celem proponowanych zmian jest wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 
6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
w obrocie energią elektryczną, zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”: 

 możliwości utworzenia grupy taryfowej dla odbiorców przyłączonych do sieci, którzy 
wykorzystują energię elektryczną wyłącznie na potrzeby funkcjonowania 
ogólnodostępnej stacji ładowania i świadczenia na niej usług ładowania zgodnie z 
ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

 mechanizmu uwzględniania w ramach tzw. salda konta regulacyjnego w taryfach 
operatorów systemów elektroenergetycznych różnic w osiąganych faktycznie 
przychodach tych operatorów w stosunku do planowanych przychodów wynikających 
z zatwierdzanych dla tych lat taryf, które to różnice nie zależą od operatorów i są przede 
wszystkim wynikiem odchyleń nośników opłat takich jak np. wolumen dostaw energii 
elektrycznej czy poziom mocy umownej, na podstawie których kalkulowane są stawki 
opłat, 

 możliwości otrzymywania przez odbiorców końcowych faktur za energię elektryczną w 
formie elektronicznej oraz możliwości otrzymywania tą drogą informacji o rozliczeniach 
za dostarczoną energię. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/2konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-kilmatu/  
 
4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji 
w 2021 r. (numer z wykazu RD173). 

 
Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w art. 72 ust. 2 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z 
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, które nakłada na Radę Ministrów obowiązek określenia w 
terminie do dnia 31 października każdego roku maksymalnej ilości i wartości energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), która może zostać sprzedana w drodze 
aukcji w następnym roku kalendarzowym. Rozporządzenie określa maksymalną ilość i wartość 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), która może zostać sprzedana w 
drodze aukcji w 2021 r. przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji 
albo uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji. Tym samym, rozporządzenie to jest 
niezbędne do ogłoszenia i przeprowadzenia aukcji na energię wytworzoną w instalacjach OZE 
w 2021 r. 
Projektodawca zdecydował, iż w przypadku instalacji modernizowanych ilość i wartość energii 
elektrycznej z OZE w ramach aukcji w 2021 r. pozostanie na poziomie „zero”. Przyjęte wartości 
wskazane w rozporządzeniu dla maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii wynikają z najbardziej aktualnych wartości cen referencyjnych 
określonych dla poszczególnych instalacji odnawialnego źródła energii, przyjętych na rok 
2020. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-
maksymalnej-ilosci-i-wartosci-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-zrodel-energii-ktora-moze-
zostac-sprzedana-w-drodze-aukcji-w-2021-r/  
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii 

(numer z wykazu 3). 

 
Projekt niniejszego rozporządzenia uwzględnia: 
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1. stosowanie pojęć wprowadzonych ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce studia pierwszego lub 
drugiego stopnia (bez wyrazu „wyższe”) dla wszystkich kategorii kwalifikacji 
geologicznych; 

2. zmiany w delegacji ustawowej wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o 
zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw. 

W porównaniu do dotychczas obowiązującego rozporządzenia projektowane rozporządzenie 
wprowadza zmiany w zakresie: 

1. szczegółowych wymagań dotyczących praktyki zawodowej osób zatrudnionych w 
urzędzie obsługującym organ administracji geologicznej – rozporządzenie wprowadza 
wymóg udokumentowania przez te osoby udziału w sprawdzaniu, ocenie, 
przyjmowaniu lub zatwierdzaniu określonej liczby projektów robót geologicznych i 
dokumentacji geologicznych; 

2. doprecyzowania nazw kierunków studiów lub specjalności, których ukończenie 
umożliwia ubieganie się o stwierdzenie kwalifikacji; 

3. modyfikacji konstrukcji przepisów dotyczących kierunków studiów wymaganych przy 
ubieganiu się o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-kwalifikacji-
w-zakresie-geologii/  
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i 
informacyjnych (numer z wykazu 219). 

 
Z uwagi na trudną sytuację finansową podmiotów prowadzących działalność na rynku 
kapitałowym, zidentyfikowaną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, będącą 
następstwem obowiązującego od marca br. na obszarze całego kraju stanu epidemii, 
terminowe uiszczenie opłaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, 
może być znacznie utrudnione. Ze względu na powyższe konieczne jest przedłużenie terminu 
określonego w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w 
sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. 2019 poz. 2486) 
do dnia 30 listopada br., poprzez zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 
2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków 
sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 622 i 1243). 
Uwzględnienie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie 
określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i 
informacyjnych – zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w 
sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym,  polegającej na 
przedłużeniu terminu uiszczenia opłaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem 
kapitałowym pozwoli na uniknięcie przez podmioty prowadzące działalność na rynku 
kapitałowym dodatkowych obciążeń finansowych w postaci naliczonych odsetek. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-innych-terminow-wykonania-niektorych-obowiazkow-
sprawozdawczych-i-informacyjnych/  
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie obliczania poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (numer z wykazu 26). 
 
W projektowanym rozporządzeniu zmienia się sposób obliczania poziomu recyklingu i 
przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych oraz poziomu recyklingu, 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-kwalifikacji-w-zakresie-geologii/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-kwalifikacji-w-zakresie-geologii/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-innych-terminow-wykonania-niektorych-obowiazkow-sprawozdawczych-i-informacyjnych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-innych-terminow-wykonania-niektorych-obowiazkow-sprawozdawczych-i-informacyjnych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-innych-terminow-wykonania-niektorych-obowiazkow-sprawozdawczych-i-informacyjnych/


przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. Projekt przewiduje 
wprowadzenie wzoru pozwalającego na obliczenie poziomu dla wszystkich odpadów 
komunalnych, a nie jak wcześniej materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, 
metal, plastik i szkło. Pozwoli to wdrożyć przepisy zmienionej dyrektywy 2008/98/WE w 
sprawie odpadów. 
Projekt wprowadza nowy wzór do obliczeń poziomów, uprzednio istniał obowiązek związany 
ze sprawozdawczością dotyczącą tych poziomów oraz ewentualne kary związane z brakiem 
osiągnięcia wymaganych poziomów. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-klimatu-w-sprawie-
obliczania-poziomow-recyklingu-przygotowania-do-ponownego-uzycia-i-odzysku-innymi-
metodami/  
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni 

medycznej (numer z wykazu MZ 1008). 
 
Projekt zawiera regulacje dotyczące rodzajów i zawartości dokumentacji dyspozytorni 
medycznej, prowadzonej w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM). W tym zakresie przepisy projektu zostały przygotowane w oparciu 
o dotychczasowe rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849). Zakłada się, że dokumentacja 
dyspozytorni medycznej będzie prowadzona w postaci elektronicznej w dwóch formach: 
indywidualnej, czyli karty obsługi zgłoszenia i karty zlecenia wyjazdu lub karty zlecenia wylotu 
oraz zbiorczej, czyli księgi dyspozytorni medycznej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-rodzajow-
dokumentacji-dyspozytorni-medycznej/  
 
 
 

II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  
 
W analizowanym okresie opublikowano trzydzieści osiem aktów prawnych, tzn. ustawy, 
rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, 
obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego, obwieszczenie o sprostowaniu 
błędów, oświadczenia rządowe. Ponadto opublikowano dwa wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego oraz umowę międzynarodową. 
 
Z powyższych publikacji w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą 
następujące akty prawne: 
 
1/ Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru raportu 

 Rozporządzenie zostało ogłoszone 26 sierpnia 2020 roku (Dz.U. poz. 1457). 

 Rozporządzenie określa wzór raportu obejmującego informacje dotyczące 
funkcjonowania porozumienia zawartego między organizacją samorządu 
gospodarczego reprezentującą grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w 
opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym 
środki ochrony roślin, a marszałkiem województwa. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-klimatu-w-sprawie-obliczania-poziomow-recyklingu-przygotowania-do-ponownego-uzycia-i-odzysku-innymi-metodami/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-klimatu-w-sprawie-obliczania-poziomow-recyklingu-przygotowania-do-ponownego-uzycia-i-odzysku-innymi-metodami/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-klimatu-w-sprawie-obliczania-poziomow-recyklingu-przygotowania-do-ponownego-uzycia-i-odzysku-innymi-metodami/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-rodzajow-dokumentacji-dyspozytorni-medycznej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-rodzajow-dokumentacji-dyspozytorni-medycznej/


2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu 
lotniczym 

 Rozporządzenie zostało ogłoszone 25 sierpnia 2020 roku (Dz.U. poz. 1452). 

 Rozporządzenie wprowadza zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru 
lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania 
przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty 
międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium 43 państw, w tym m.in. Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, Federacji Rosyjskiej oraz Chińskiej Republiki Ludowej. 

 Rozporządzenie weszło w życie z dniem 26 sierpnia 2020 r. 
 

 
3/ Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 
przyznanie płatności 
 

 Ustawa została ogłoszona 24 sierpnia 2020 roku (Dz.U. poz. 1440). 

 Zmiana ustawy ma na celu w szczególności zapewnienie podstaw prawnych wdrożenia 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–
2020) działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym 
z COVID-19”, o którym mowa w art. 39b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. 
Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.). Dzięki uruchomieniu tego działania 
rolnicy prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych, których gospodarstwa 
zostały najbardziej poszkodowane w wyniku tego kryzysu będą mogli otrzymać 
wsparcie finansowe. 

 Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
 

 
4/ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 Obwieszczenie zostało opublikowane 24 sierpnia 2020 roku (Dz.U. poz. 1439) 
 

 
5/ Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania 

 Rozporządzenie zostało ogłoszone 24 sierpnia 2020 roku (Dz.U. poz. 1434). 

 Rozporządzenie zmienia § 2 ust. 1. Nowe brzmienie: „1. Przepisy rozporządzenia 
stosuje się do wyrobów wykorzystujących energię, w szczególności do sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1922 oraz 
z 2020 r. poz. 785).”. Pierwotne brzmienie: „1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do 
wyrobów wykorzystujących energię, w szczególności do sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. poz. 547).” 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

https://sip.lex.pl/#/document/17986619?unitId=par(1)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT


6/ Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub 
przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji 
oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących 

 Rozporządzenie zostało ogłoszone 24 sierpnia 2020 roku (Dz.U. poz. 1431). 

 Rozporządzenie dokonuje nowelizacji obecnie obowiązującego rozporządzenia w 
sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, dostosowując je do brzmienia 
obowiązującej w 2020 r. Nomenklatury Scalonej oraz nowej wartości progowej 
zawartości siarki w paliwach żeglugowych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
7/ Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach 
świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została ogłoszona 20 sierpnia 2020 roku (Dz.U. poz. 1423). 

 Celem ustawy jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą 
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 173 z 
09.07.2018 r., str. 16. 

 Ustawa przewiduje regulacje prawne, polegające w szczególności na:  
1) zmianie katalogu warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi 
delegowanemu na terytorium RP polegającej na zapewnieniu takiemu pracownikowi 
prawa do:  
a) wynagrodzenia za pracę obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia 
wynikające z przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników - zamiast 
minimalnych stawek płacy, b) należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą 
służbową z miejsca pracy na terytorium RP, do którego pracownik został delegowany, 
do innego miejsca pracy na terytorium RP lub poza terytorium RP,  
2) zapewnieniu pracownikowi delegowanemu na terytorium RP szerszego zakresu 
gwarantowanych warunków zatrudnienia - po przekroczeniu 18 miesięcy delegowania 
(w przypadku złożenia umotywowanego powiadomienia do PIP) lub po przekroczeniu 
12 miesięcy delegowania (w przypadku braku takiego powiadomienia),  
3) uzupełnieniu katalogu zadań PIP o: 
a) przyjmowanie ww. umotywowanego powiadomienia,  
b) współpracę z właściwymi organami innych państw członkowskich - mającą na celu 
zwalczanie nadużyć w zakresie delegowania pracowników,  
c) informowanie Komisji Europejskiej o przypadkach opóźnień w dostarczaniu 
informacji dotyczących delegowania pracowników na terytorium lub z terytorium RP,  
d) rozszerzenie zakresu informacji zamieszczanych przez PIP na stronie internetowej 
(Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy) - o informacje dotyczące szerszego poziomu 
gwarancji warunków zatrudnienia pracownika delegowanego na terytorium RP,  
4) wprowadzeniu zasady stosowania nie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż 
wynikające z przepisów krajowych dotyczących delegowania pracowników - w 
przypadku ustalenia przez PIP pozornego delegowania,  
5) rozszerzeniu zakresu uprawnień kontrolnych PIP o weryfikację spełnienia przez 
pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP wymogu złożenia 
oświadczenia o delegowaniu, jego aktualizacji oraz przechowywania i udostępniania 
dokumentów dotyczących delegowania,  
6) ograniczeniu formy dokumentów składanych przez pracodawcę delegującego 
pracownika na terytorium RP wyłącznie do formy elektronicznej,  
7) rozszerzeniu definicji pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP o 
agencje pośrednictwa pracy,  
8) rozszerzeniu definicji pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP 
poprzez uwzględnienie jako pracodawcy agencji pracy tymczasowej lub agencji 
pośrednictwa pracy w przypadku, gdy zagraniczna agencja kieruje pracownika do 



pracodawcy użytkownika, który następnie kieruje tego pracownika tymczasowo do 
wykonywania pracy na terytorium RP,  
9) rozszerzeniu definicji pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP 
poprzez uwzględnienie jako pracodawcy agencji pracy tymczasowej w przypadku, gdy 
agencja krajowa kieruje pracownika do krajowego lub zagranicznego pracodawcy 
użytkownika, który następnie kieruje tego pracownika tymczasowo do pracy na 
terytorium innego państwa członkowskiego, 10) zobowiązaniu agencji pracy 
tymczasowej albo agencji pośrednictwa pracy do zapewnienia pracownikowi 
tymczasowemu delegowanemu na terytorium RP, warunków pracy i innych warunków 
zatrudnienia nie mniej korzystnych niż stosowane do krajowych pracowników 
tymczasowych,  
11) zobowiązaniu pracodawcy użytkownika do informowania agencji pracy 
tymczasowej albo agencji pośrednictwa pracy o warunkach zatrudnienia pracownika 
delegowanego, będącego pracownikiem tymczasowym, wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów oraz przepisów wewnętrznych tego pracodawcy,  
12) zobowiązaniu pracodawcy użytkownika do informowania agencji pracy 
tymczasowej albo agencji pośrednictwa pracy o zamiarze skierowania pracownika 
tymczasowego przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego. 

 Większość regulacji ustawowych wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia, część wskazanych w ustawie regulacji wchodzi w życie w innym terminie. 

 
8/ Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w 
związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 

 Ustawa została ogłoszona 20 sierpnia 2020 roku (Dz.U. poz. 1422). 

 Cel ustawy: Z uwagi na sytuację związaną z wpływem COVID-19 na gospodarkę, 

zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia należności dokonują przeglądu swoich 

portfeli. Mogą znacznie obniżyć limity lub zlikwidować w ogóle ekspozycję w 

odniesieniu do wybranych branż, kontrahentów lub rynków. Taki scenariusz będzie 

zdecydowanie negatywny dla polskiej gospodarki, ponieważ polscy przedsiębiorcy 

będą mieli ograniczony dostęp do zabezpieczenia swoich transakcji, w wyniku czego 

obniżeniu mogą ulec obroty handlowe oraz potrzebna będzie dodatkowa płynność w 

sytuacji ograniczenia możliwości sprzedaży w kredycie kupieckim. Ubezpieczenie 

należności handlowych (ubezpieczenie tzw. kredytu kupieckiego) zapewnia ochronę 

należnych wierzytelności powstałych w okresie trwania ubezpieczenia. W trakcie 

trwania ochrony ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń monitoruje na bieżąco 

kondycję finansową kontrahentów (odbiorców towarów lub usług). Jeśli kontrahenci nie 

uregulują swoich zobowiązań, np. w wyniku niewypłacalności, ubezpieczony podmiot 

otrzymuje odszkodowanie za należności z tytułu dostarczonych towarów lub 

świadczonych usług, łącznie z należnym podatkiem VAT (niekiedy bez podatku VAT, 

jeśli tak stanowi umowa ubezpieczenia). W ramach umowy ubezpieczenia należności 

zakład ubezpieczeń przyznaje ubezpieczonemu limity kredytowe na należności od 

poszczególnych kontrahentów. Limit ten jest maksymalną kwotą należności 

podlegających ochronie ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczeń należności 

handlowych zakład ubezpieczeń może podjąć decyzję o ograniczeniu lub zamknięciu 

limitu na danego kontrahenta w trakcie okresu ubezpieczenia.Kredyt kupiecki jest 

jednym z najważniejszych źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw. 

Przedsiębiorca udzielający swojemu kontrahentowi takiego kredytu naraża się na 

ryzyko braku płatności za swoje towary lub usługi, szczególnie w pogarszającej się 

sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Może on zminimalizować to ryzyko 

zapewniając sobie ochronę w postaci ubezpieczenia należności handlowych. 

Ubezpieczenia należności handlowych pełnią w związku z tym bardzo ważną rolę w 



stabilizacji płynności finansowej przedsiębiorstw. Ubezpieczenie to wpływa też 

pozytywnie na ocenę zdolności kredytowej danego przedsiębiorstwa, bowiem 

zabezpiecza jego płynność. Jest również kluczowym produktem wykorzystywanym do 

poprawy płynności finansowej firm w Polsce zarówno przez banki w zakresie 

krótkoterminowego finansowania, gdzie polisa ubezpieczeniowa często stanowi 

zabezpieczenie finansowania opartego o należności handlowe, jak również przez firmy 

faktoringowe (i banki) w zakresie faktoringu pełnego. Rozwiązania przewidziane w 

ustawie polegają na umożliwieniu zakładom ubezpieczeń uprawnionym do 

prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

ramach grupy14 Działu II, o której mowa w załączniku do ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, do scedowania 

(reasekuracji) części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie odpowiedniej 

części składki ubezpieczeniowej. W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności 

będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości 

wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia się koniunktury gospodarczej. 

Skarb Państwa będzie miał natomiast możliwość, przez odpowiednie zapisy umów 

reasekuracyjnych, wpływania na politykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń, dzięki 

czemu reasekuracja portfela może zostać uzależniona od utrzymania przyznawanych 

limitów kredytowych polskim przedsiębiorcom na poziomie zbliżonym do okresu sprzed 

wybuchu pandemii COVID-19. 

 Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
 
 


