
 

 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 27 sierpnia 2020 roku do 2 września 2020 roku 

Raport na dzień 2 września 2020 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych.  

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3 projekty ustaw oraz 41 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 7. projektów 

rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. Zostały 

one omówione w tekście poniżej. 

 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 

rok 2021 (numer z wykazu UD73). 
 
Zaproponowane w projekcie ustawy regulacje będą nierozerwalnie związane z rządowym 
projektem ustawy budżetowej na rok 2021 oraz będą działaniami komplementarnymi i 
dopełniającymi, znajdującymi odzwierciedlenie oraz wymierną korelację z kwotami ujętymi w 
projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok. 
Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych. Projektowana zmiana w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych polega na „zamrożeniu” odpisu na zakładowy fundusz świadczeń na 
poziomie ustawowym z 2019 r. (dalej: „ZFŚS”), co oznacza, że będzie on naliczany w 
oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. 
(4.134,02 zł). ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku 
do przeciętnej liczby zatrudnionych osób. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na 
jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 
narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne 
wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W przypadku sfery budżetowej 
(jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wydatki na ZFŚS mają 
charakter obligatoryjny i w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych obciążają 
budżet państwa. Natomiast dla pozostałych pracodawców zasady tworzenia Funduszu 
zależą od liczby zatrudnionych osób. Fundusz tworzą zatem pracodawcy zatrudniający 
według stanu na dzień 1 stycznia danego roku: co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu 
na pełne etaty; pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w 
przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. 
Ponadto pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 
50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na 
zasadach ogólnych określonych w ustawie (art. 5 ustawy) lub mogą wypłacać świadczenie 
urlopowe. We wszystkich przypadkach przepisy umożliwiają jednak pewną swobodę 
regulacji w granicach określonych ww. ustawą, w tym: dopuszczają zarówno rezygnację z 
tworzenia ZFŚS, jak również dają możliwość do określenia wysokości odpisu na ZFŚS na 
wyższym, jak i niższym poziomie niż ustawowy. Dodatkowo w roku 2021 wprowadzone 
zostaną przepisy, iż odpis na ZFŚS dla nauczycieli dokonywany jest analogicznie jak w roku 



2020, w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2018 r. „Zamrożenie” bazy stanowiącej 
podstawę do naliczania odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących 
świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych zapobiega wzrostowi 
wydatków budżetu państwa – na poziomie wydatków na emerytury i renty ustalonych w 
ustawie budżetowej na rok 2018. 
W ustawie proponuje się, wprowadzenie szeregu regulacji, które zmienią zasady dotyczące 
nagród w zakresie przyznawania nagród o charakterze uznaniowym. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-
sluzacych-realizacji-ustawy-budzetowej-na-rok-2021/  
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (numer z wykazu UC52). 

 
W celu dostosowania przepisów ustawy o zapasach do obecnych warunków panujących na 
rynku gazu ziemnego oraz obowiązujących przepisów prawa unijnego, planuje się w 
szczególności: 
1) wprowadzenie definicji odbiorcy chronionego, wobec którego nie mają zastosowania 
ograniczenia w poborze gazu ziemnego; 
2) skorelowanie terminów przekazywania przez zobowiązane podmioty dokumentów i 
informacji – umożliwiających operatorowi systemu gazowe weryfikację technicznych 
możliwości dostarczenia całkowitej ilości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do 
krajowego systemu gazowego – z początkiem roku gazowego, tj. momentem kiedy 
materializuje się obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego; 
3) usprawnienie procesu zawierania tzw. „umów biletowych”; 
4) dokonanie zmiany przepisu stanowiącego upoważnienie ustawowe do wydania przez 
Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w 
poborze gazu ziemnego, aby możliwe było wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na 
zapewnienie bezpiecznych dostaw do odbiorców, biorąc pod uwagę obecnie istniejące na 
rynku gazu ziemnego uwarunkowania; 
5) rezygnację z przepisu zwalniającego przedsiębiorstwa energetyczne z odpowiedzialności 
za skutki wprowadzanych ograniczeń w poborze gazu ziemnego, który jest niezgodny z 
prawem unijnym; 
6) umożliwienie określania stopni zasilania w dowolnej ilości, aby możliwe było zapewnienie 
efektywności mechanizmu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; 
7) rezygnację z instytucji autoryzowanego audytora w dziedzinie energetyki przemysłowej i 
umożliwienie dokonywania weryfikacji podawanych przez odbiorców informacji – 
dotyczących minimalnych ilości gazu ziemnego, których pobór nie powoduje zagrożenia 
bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych – przez 
operatora w oparciu o dane historyczne. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zapasach-ropy-
naftowej-produktow-naftowych-i-gazu-ziemnego-oraz-zasadach-postepowania-w-sytuacjach-
zagrozenia-bezpieczenstwa-paliwowego-panstwa-i-zaklocen-na-rynku-n/  
 
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD 116). 
 
Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, dotyczą 
modyfikacji systemu opracowania i wdrażania map potrzeb zdrowotnych. 
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Celem nowelizacji ustawy jest wprowadzenie systemu planowania strategicznego w ochronie 
zdrowia – umożliwienie funkcjonowania systemu, w którym działania są planowane z 
należytym wyprzedzeniem, a także jest przewidziany horyzont czasowy oraz środki 
finansowe na ich realizację. 
 
Opublikowane dokumenty map potrzeb zdrowotnych w swojej pierwszej edycji nie spełniły 
pokładanych w nich oczekiwań z uwagi na sposób prezentacji analiz świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dokument statyczny) oraz analizy te nie 
oddawały w pełni złożoności systemu ochrony zdrowia. Jednocześnie w dyskusji nad treścią 
opublikowanych dokumentów podnoszono, że nie stanowią one jednoznacznej rekomendacji 
dla koniecznych do podejmowania działań na poziomie lokalnym. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-
opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-srodkow-publicznych-oraz-niektorych-innych-ustaw/  
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (numer z 
wykazu 73). 

 
Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. 
U. poz. 1010), które stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 2 
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2335 oraz z 
2019 r. poz. 1495), zwanej dalej „ustawą”. Proponuje się zmianę treści § 3 ust. 1 tego 
rozporządzenia, tak aby uwzględniał on odniesienie do obowiązującego aktu normatywnego. 
Propozycja zmiany jest następująca: „1. Na wyrobach aerozolowych w rozumieniu ustawy z 
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155 oraz z 2020 
r. poz. 1339), umieszcza się informację o całkowitej pojemności pojemnika.” 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-wymagan-dotyczacych-oznakowan-towarow-
paczkowanych/  
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej (numer z 
wykazu 64). 

 
W porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami, w projektowanym 
rozporządzeniu  wprowadzane zostały całkowicie nowe wymagania dotyczące warunków 
pracy prowadzących pojazdy na liniach komunikacyjnych. Wprowadzono toalety oraz 
pomieszczenia do spożywania posiłków dla kierowców i motorniczych na liniach 
komunikacyjnych, a także wymagania, jakie powinny spełniać te obiekty. Dodatkowo w 
projektowanym rozporządzeniu planuje się określenie warunków pracy w kabinie pojazdu 
używanego w komunikacji miejskiej dotyczących temperatury oraz wyposażenia w elementy 
oddzielające kabinę kierowcy lub motorniczego od części pasażerskiej pojazdu, 
uniemożliwiające otwarcie drzwi kabiny od zewnętrznej strony przez osoby nieuprawnione, i 
tym samym poprawiające bezpieczeństwo kierowcy lub motorniczego. Związki zawodowe 
postulują, żeby te wymagania dotyczyły tylko nowych pojazdów. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-bhp-w-
komunikacji-miejskiej-oraz-autobusowej-komunikacji-miedzymiastowej/  
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym 
(numer z wykazu 47). 

 
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym, zwany 
dalej „projektem”, wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 485), zwanego 
dalej „rozporządzeniem”, i ma na celu jego dostosowanie do przepisów rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego 
szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony 
lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 
„rozporządzeniem nr 2015/1998 oraz uproszczenie procesu tworzenia i zatwierdzania 
programów ochrony. Oczekiwane efekty nowelizacji to: 
1) dostosowanie programów ochrony do nowych wymogów rozporządzenia nr 2015/1998; 
2) usunięcie niejasności odnośnie programów ochrony części lotnisk podlegających 
alternatywnym środkom ochrony; 
3) usprawnienie procesu sporządzania i zatwierdzania programów ochrony; 
4) ułatwienie tworzenia nowych programów ochrony zarejestrowanych agentów. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień (2 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajace-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-wymagan-dotyczacych-programow-ochrony-w-
lotnictwie-cywilnym/  
 
4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia finansowego podmiotów 

prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca (numer z 
wykazu RD201). 

 
Projektowana regulacja ma na celu przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym 
COVID-19 w zakresie działalności kulturalnej prowadzonej przez samorządowe instytucje 
artystyczne w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), organizacje pozarządowe w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzące działalność w dziedzinie teatru, 
muzyki lub tańca oraz przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 
r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1492 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) 
prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie teatru, muzyki i tańca lub świadczących 
usługi wspomagające tę działalność przez organizację zaplecza technicznego. 
Projekt rozporządzenia przewiduje możliwość ubiegania się przez poszczególne podmioty 
prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca o wsparcie 
finansowe pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako 
rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 
grudnia 2020 r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-wsparcia-
finansowego-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-kulturalna-w-dziedzinie-teatru-muzyki-
lub-tanca/  
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5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wniosku o przeprowadzenie 
postępowania kwalifikacyjnego (numer z wykazu RD181). 

 
Przedmiotowa regulacja stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 
49a ust. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1064). 
Rozporządzenie określa wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego 
mającego na celu ocenę zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności 
w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania 
węglowodorów ze złóż, a także wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku 
o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-wniosku-o-
przeprowadzenie-postepowania-kwalifikacyjnego-w-sprawie-wniosku-o-przeprowadzenie-
postepowania-kwalifikacyjnego/  
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców 
zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (numer z wykazu 22). 

 
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do 
wpłat na ten Fundusz uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o 
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 
W związku z wprowadzeniem w powyższej ustawie przepisów umożliwiających 
wydatkowanie środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności wymagane jest nadanie nowego 
brzmienia załącznikowi nr 5 do rozporządzenia (Deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu: DEK-II-a), uwzględniając wyznaczenie 
okresu sprawozdawczego wpłat na Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w przypadku ujawnienia naruszenia zasad wydatkowania tych środków. 
Również zmiana ustawowego terminu przekazania niewykorzystanych środków 
zakładowego funduszu aktywności przez zakłady aktywności zawodowej na rachunek 
bankowy tego funduszu pośrednio wpłynęła na wyznaczenie okresu sprawozdawczego wpłat 
na Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w przypadku ujawnienia 
naruszenia tego terminu. Wymagało to nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 6 do 
rozporządzenia (Deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych o symbolu: DEK-II-b). 
W celu zwiększenia czytelności i dostępności wniosku dla osób niepełnosprawnych, w 
szczególności niewidomych i niedowidzących, zmieniona została szata graficzna i układ 
wniosku. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpips-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-ustalenia-wzorow-deklaracji-skladanych-zarzadowi-pfron-przez-
pracodawcow-zobowiazanych-do-wplat-na-ten-fundusz/  
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych (numer z wykazu 21). 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-wniosku-o-przeprowadzenie-postepowania-kwalifikacyjnego-w-sprawie-wniosku-o-przeprowadzenie-postepowania-kwalifikacyjnego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-wniosku-o-przeprowadzenie-postepowania-kwalifikacyjnego-w-sprawie-wniosku-o-przeprowadzenie-postepowania-kwalifikacyjnego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-wniosku-o-przeprowadzenie-postepowania-kwalifikacyjnego-w-sprawie-wniosku-o-przeprowadzenie-postepowania-kwalifikacyjnego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpips-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ustalenia-wzorow-deklaracji-skladanych-zarzadowi-pfron-przez-pracodawcow-zobowiazanych-do-wplat-na-ten-fundusz/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpips-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ustalenia-wzorow-deklaracji-skladanych-zarzadowi-pfron-przez-pracodawcow-zobowiazanych-do-wplat-na-ten-fundusz/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpips-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ustalenia-wzorow-deklaracji-skladanych-zarzadowi-pfron-przez-pracodawcow-zobowiazanych-do-wplat-na-ten-fundusz/


 
Zmiana rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 
r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 951) wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 
r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), w której 
podwyższono wysokość ustalania kwoty bazowej miesięcznego dofinansowania do 
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przez podwyższenie podstawy kwoty 
bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1800 zł do 1950 zł i na osoby o 
umiarkowanym stopniu z 1125 zł do 1200 zł. Ponadto zaproponowano, by dodatek do kwoty 
bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach wzrósł z 600 zł do 1200 zł w przypadku 
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i z 600 zł do 900 zł w przypadku osób o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 
Dodatkowo w ustawie zawieszono czasowo wymóg nieznajdywania się przez przedsiębiorcę 
w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, mając 
na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 
Komunikatu Komisji Europejskiej – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu 
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. 
UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-mrpips-zmieniajace-
rozporzadzenie-w-sprawie-miesiecznego-dofinansowania-do-wynagrodzen-pracownikow-
niepelnosprawnych/  
 
 
 

II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  
 
W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt sześć aktów prawnych, tzn. ustawy, 
rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, 
obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego, oświadczenie rządowe.  
 
Z powyższych publikacji w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się 
mogą następujące akty prawne:   
 
1/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub 
izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru 
epidemiologicznego. 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 1 września 2020 roku (Dz.U. 2020, poz. 1506) 

 Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ust. 5 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.). Wydanie rozporządzenia jest związane z 
koniecznością określenia terminów trwania izolacji i kwarantanny w przypadku choroby 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Zgodnie z rekomendacjami Światowej 
Organizacji Zdrowia  pacjenci z rozpoznaniem COVID-19 powinni podlegać 10-dniowej 
izolacji (w przypadku braku objawów) lub minimum 13-dniowej w przypadku wystąpienia 
objawów, z zastrzeżeniem, że ostatnie trzy dni muszą przebiegać bez gorączki oraz bez 
objawów ze strony układu oddechowego. Uwzględnienie tej rekomendacji skutkuje 
wprowadzeniem zmiany stanowiącej,  że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, w 
przypadku pacjentów nad którymi sprawuje opiekę, kierowanych do izolacji domowej z 
rozpoznaniem COVID-19 podejmuje decyzję o zakończeniu izolacji, uwzględniając kryteria 
określone w projektowanych  przepisach. 

https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-mrpips-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-miesiecznego-dofinansowania-do-wynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych/
https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-mrpips-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-miesiecznego-dofinansowania-do-wynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych/
https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-mrpips-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-miesiecznego-dofinansowania-do-wynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych/


Projekt obejmuje również zmiany odnoszące się do okresu obowiązkowej kwarantanny z 
powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy 
choroby COVID-19 w przypadku choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), 
albo styczności ze źródłem zakażenia. Okres ten ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od 
dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Państwowy 
powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, będzie mógł zdecydować  o 
skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny. 

 Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 września 2020 r. 
 
 
2/ ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 

 Ustawa została opublikowana 1 września 2020 roku (Dz.U. 2020, poz. 1503) 

 W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
przestało obowiązywać pojęcie drewna pełnowartościowego, wprowadzono natomiast 
pojęcie drewna energetycznego. Surowiec ten został zdefiniowany przez tę ustawę jako 
drewno, które ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość 
techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec 
drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego. Ustawa nie doprecyzowała dokładnie 
tych cech, nakładając obowiązek ich uszczegółowienia w rozporządzeniu ministra 
właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii 
oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki. W ustawie dodaje się art. 184e  
wprowadzający definicję drewna energetycznego. Przepis ten ma charakter epizodyczny i 
utraci moc obowiązywania z dniem 31 grudnia 2021 r.  

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 
 
 
3/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu 
lotniczym 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 31 sierpnia 2020 roku (Dz.U. 2020, poz. 1498) 

 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 44 państw. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2020 r. Rozporządzenie traci moc z 
dniem 15 września 2020 r.  
 
 
4/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia 
dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 28 sierpnia 2020 roku (Dz.U. 2020, poz. 1490). 

 Zgodnie z treścią rozporządzenia zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4a ust. 1 i 1a 
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 wszystkim osobom uprawnionym do jego pobierania 
na podstawie art. 4a, jednak nie dłużej niż do dnia 20 września 2020 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 
 
5/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia 
dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania 
COVID-19. 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 28 sierpnia 2020 roku (Dz.U. 2020, poz. 1489). 

 Zgodnie z zapisami rozporządzenia 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 20 września 2020 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 
 
 
6/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz 
warunków stosowania stawek obniżonych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 28 sierpnia 2020 roku (Dz.U. 2020, poz. 1487). 

 Rozporządzenie określa towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r. 
6/ Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania 
współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 28 sierpnia 2020 roku (Dz.U. 2020, poz. 1485). 

 Rozporządzenie określa zaktualizowaną metodologię obliczania współczynnika 
intensywności zużycia energii elektrycznej w oparciu o metodologię określoną w 
Wytycznych, co stanowi wypełnienie obowiązku wykonania delegacji ustawowych, a także 
zapewni zgodność z systemem prawnym Polski oraz UE. 

 Rozporządzenie określa metodologię obliczania współczynnika intensywności zużycia 
energii elektrycznej na potrzeby kwalifikacji odbiorcy, jako odbiorcy przemysłowego. Dzięki 
określeniu powyższej metodologii odbiorca przemysłowy będzie mógł skorzystać z 
jednakowych ulg w zakresie wykonania obowiązków i opłat w ramach systemów wsparcia 
energii elektrycznej z OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji. 

 Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
 
 
7/ Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. 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.  

 Rozporządzenie zostało opublikowane 28 sierpnia 2020 roku (Dz.U. 2020, poz. 1481). 

 Rozporządzenie określa wielkość udziału, o którym mowa w art. 59: 
1) pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii na poziomie  19,5%; 

2) pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii na poziomie 0,5%.  

 Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r. 
 
 
8/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 27 sierpnia 2020 roku (Dz.U. 2020, poz. 1461). 

 Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:  
a/ nowy wzór książki operatora, który będzie miał formę karty plastikowej,  
b/ nowe brzmienie nazwy Instytutu zgodnie z ustawą o Sieci Badawczej Łukasiewicz, 
c/ uporządkowanie przepisów dotychczasowych w zakresie niektórych maszyn z załącznika 
nr 1 rozporządzenia dotychczasowego. 
Docelowym rezultatem zmian jest nowy wzór książki operatora w postaci karty trudnej do 
podrobienia. Forma takiej karty pozwoli na łatwiejsze posługiwanie się nią przez operatorów 
maszyn i urządzeń. Karta ta będzie bardziej odporna na zniszczenie niż dotychczasowa 
papierowa książeczka. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 
w zakresie załącznika nr 1, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, 
oraz § 1 pkt 2 w zakresie załącznika nr 2, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od 
dnia ogłoszenia. 


