
 

 

 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 30 lipca 2020 roku do 5 sierpnia 2020 roku 

Raport na dzień 5 sierpnia 2020 roku 

 

 

I. Projekty aktów prawnych.  

 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5 projektów ustaw 

oraz 26 projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów, jak 

również 1 projekt uchwały Rady Ministrów.  

W analizowanym okresie przeprowadzono konsultacje 1 projektu ustawy i 2 

projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w 

Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.  

 

 

Projekty ustaw: 

 

1/  projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych 

innych ustaw. 

  

Projektowana ustawa składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza dotyczy 

wprowadzenia do polskiego prawa spółek handlowych regulacji prawnej tzw. prawa 

holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), które reguluje relacje 

prywatno – prawne pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób 

uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników 

(akcjonariuszy) zwłaszcza spółki zależnej, natomiast druga część ogniskuje się na 

zwiększeniu efektywności nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze spółek 

kapitałowych. Ponadto wyróżnić można zbiór przepisów, w ogólnym ujęciu 

zmierzających do poprawienia efektywności funkcjonowania spółek oraz porządkujących 

część regulacji KSH, która od lat sprawiała trudności interpretacyjne. Nowelizacja 

przyjmuje założenie, że należy odróżnić “grupę spółek” (która zasadniczo jest adresatem 

regulacji prawnej określanej mianem prawa holdingowego) od stosunku dominacji i 

zależności pomiędzy spółkami, o którym jest mowa w art. 4 § 1 pkt 4 KSH. 

  



Przepisy objęte zakresem projektu można podzielić na dwie kategorie (nie licząc 

przepisów o charakterze ogólnym, tj. art. 4 § 1 pkt 51 , art. 211 proj. KSH, oraz przepisu 

odsyłającego, tj. art. 2115 proj. KSH), a mianowicie: a) po pierwsze takie, które ułatwiają 

sprawne „zarządzenie” grupą spółek przez spółkę dominującą, w związku z realizacją 

wspólnej strategii gospodarczej grupy (art. 212 – art. 213 oraz art. 216 – art. 217 proj. 

KSH) b) po drugie takie, które z kolei zapewniają ochronę określonych grup interesu 

występujących w przypadku grupy spółek, a więc przede wszystkim spółki zależnej 

należącej do grupy spółek (art. 214 i art. 2112 proj. KSH), następnie spółki dominującej, 

a pośrednio całej grupy spółek (art. 2111 proj. KSH), dalej wierzycieli spółki należącej do 

grupy a zwłaszcza spółki zależnej (art. 218 i art. 2114 proj. KSH), a także wspólników 

bądź akcjonariuszy mniejszościowych takiej spółki zależnej (art.218 – art. 2110 i art. 

2113 proj. KSH), a nawet członków organów menedżerskich spółki zależnej i spółki 

dominującej (art. 211 § 3 i art. 215 proj. KSH). 

 

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

Link do konsultacji: 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-spolek-handlowych-oraz-

niektorych-innych-ustaw-2/ 

 

 

Projekty rozporządzeń: 

 

1/ projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

 

Głównym celem projektu rozporządzenia jest wprowadzenie zmian mających na celu 

ułatwienie dostępu do budynków i urządzeń z nim związanych osobom z różnym 

rodzajem niepełnosprawności, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ również 

na inne grupy społeczne jak osoby starsze, opiekunowie z małymi dziećmi czy osoby z 

czasowymi dysfunkcjami ruchowymi. 

W projekcie rozporządzenia, oprócz zmian mających charakter porządkujący, przewiduje 

się zmiany wymagań w zakresie: 

– zagospodarowania terenu i urządzeń znajdujących się w pobliżu budynku; 

– transportu pionowego – dźwigi i urządzenia podnoszące; 

– komunikacji pionowej wewnątrz budynku – schody i pochylnie; 

– lokali mieszkalnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

– pomieszczeń higieniczno sanitarnych; 

– okolicy wejścia (drzwi wejściowych) do budynku i mieszkań; 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-spolek-handlowych-oraz-niektorych-innych-ustaw-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-spolek-handlowych-oraz-niektorych-innych-ustaw-2/


– gromadzenia odpadów stałych. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

 

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

etap). 

Link do konsultacji: 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-

sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie/ 

 

 

 

 

2/ projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat 

za krew i jej składniki w 2021 r. 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w 

art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. 

oraz z 2020 r. poz. 567), zwanej dalej „ustawą o publicznej służbie krwi”. Zgodnie z tym 

przepisem minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu 

Hematologii i Transfuzjologii, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze 

rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki 

organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku 

kalendarzowym, uwzględniając rodzaje kosztów ponoszonych przez jednostki 

organizacyjne publicznej służby krwi w związku z pobieraniem krwi i jej składników oraz 

preparatyką, przechowywaniem i wydawaniem, a także uwzględniając średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku 

kalendarzowym, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi 

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

Link do konsultacji: 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-oplat-

za-krew-i-jej-skladniki-w-2021-r/ 

 

 

III. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano dwadzieścia siedem aktów prawnych, tzn. 

ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych 

ministrów oraz obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Z powyższych 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-oplat-za-krew-i-jej-skladniki-w-2021-r/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-oplat-za-krew-i-jej-skladniki-w-2021-r/


publikacji w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą 

następujące akty prawne: 

 

1/ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy  

 

 Obwieszczenie zostało ogłoszone 30 lipca 2020 roku (Dz.U. poz. 1320) 

 

 

2/ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa 

 

 Obwieszczenie zostało ogłoszone 31 lipca 2020 roku (Dz.U. poz. 1325) 

 

3/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie 

 Rozporządzenie zostało ogłoszone 4 sierpnia 2020 roku (Dz.U. poz. 1338) 

 Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie uproszczonego wzoru formularza 

informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Jednocześnie 

projekt przewiduje zwolnienie podmiotów ubiegających się o tę pomoc z obowiązku 

przedkładania sprawozdań finansowych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

4/ Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i 

ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została ogłoszona 4 sierpnia 2020 r. (Dz.U. poz. 1337) 

 Zmiana ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322), jest 

podyktowana zakończeniem w dniu 1 czerwca 2017 r. okresu przejściowego, w 

którym można było stosować klasyfikację i oznakowanie mieszanin z zastosowaniem 

przepisów dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 

1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania 

i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 200 z 30.07.1999, str. 1, 

z późn. zm.), zwanej dalej dyrektywą „1999/45/WE”, zgodnie z przepisem art. 61 ust. 

4 (drugi akapit) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 

z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1325
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1325
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1338
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1338
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1338
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1338


i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem 

(WE) nr 1272/2008”. Od tego dnia stosowana jest jedynie klasyfikacja zgodna z 

rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. Wyżej wspomniany przepis przejściowy 

stanowi, iż mieszaniny, które zaklasyfikowano, oznakowano i opakowano zgodnie z 

dyrektywą 1999/45/EWG oraz wprowadzono do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 

r., do dnia 1 czerwca 2017 r. nie muszą być ponownie oznakowane ani pakowane.  

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

 Rozporządzenie zostało ogłoszone 5 sierpnia 2020 r. (Dz.U. poz. 1340) 

 Projekt obejmuje zmiany wynikające z konieczności dostosowania klasyfikacji 

budżetowej do zmian wynikających z przepisów ustawowych. Z uwagi dużą liczbę 

wprowadzanych rozporządzeniem zmian oraz potrzebę zapewnienia 

przejrzystości załączników nr 2, 3 i 4, zmianą rozporządzenia ustala się także 

nowe brzmienie tych załączników. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, 

z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem § 3, który wchodzi w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia. 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1340
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1340
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1340

