
 

 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 3 do 9 września 2020 roku 

Raport na dzień 9 września 2020 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych.  

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5 projektów ustaw oraz 36 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 8. projektów 

rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. Zostały 

one omówione w tekście poniżej. 

 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz 

ustawy – Prawo zamówień publicznych (numer z wykazu UD68). 
 
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa („ustawa o KSC”), przyjęta w 2018 r., 
tworzy podstawy prawno-instytucjonalne dla cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym. W 
tym zakresie jest to implementacja dyrektywy NIS. Przebudowany zostanie model 
współpracy w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. CSIRT sektorowe i SOC 
(operacyjne centra bezpieczeństwa) zastąpią dotychczasowe sektorowe zespoły 
cyberbezpieczeństwa i podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. 
Zostanie dodany nowy rodzaj podmiotu – ISAC – który umożliwi nawet niewielkim a 
wyspecjalizowanym podmiotom na dołączenie się do krajowego systemu 
cyberbezpieczeństwa. Zostanie wzmocniona pozycja Pełnomocnika poprzez nadanie 
konkretnych uprawnień do wydawania ostrzeżeń i poleceń zabezpieczających. Dostawcy 
sprzętu lub oprogramowania będą mogli zostać poddani procedurze sprawdzającej pod 
kątem zagrożeń dla społeczno-ekonomicznego bezpieczeństwa państwa. W przypadku, w 
którym zostaną zidentyfikowani jako źródło zagrożenia, zostaną wyłączeni z systemu 
zamówień publicznych w Polsce. Skutkiem sporządzonej oceny będzie mogło być 
zobowiązanie podmiotów krajowego systemy cyberbezpieczeństwa do ograniczenia z 
korzystania produktów, oprogramowania i usług danego dostawcy sprzętu lub 
oprogramowania. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-krajowym-
systemie-cyberbezpieczenstwa-oraz-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/  
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD124). 
 
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 
zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191, 284 oraz 1086), tzw. „specustawa 
przesyłowa” pozwala na przygotowanie i realizację inwestycji polegających na budowie linii 
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najwyższych napięć, stacji elektroenergetycznych oraz innych obiektów niezbędnych do 
eksploatacji wyżej wymienionych linii – strategicznych inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych – w szczególnym trybie. 
Mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego oraz stabilności i bezpieczeństwa poboru mocy przez 
odbiorców energii elektrycznej niezbędna jest pilna rozbudowa sieci przesyłowej oraz 
modernizacja istniejącej infrastruktury. Istotnym aspektem rozwiązań przewidzianych w 
specustawie przesyłowej jest możliwość przygotowania i realizacji inwestycji na terenach 
objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego bez konieczności 
prowadzenia długotrwałych procedur związanych z ich zmianą. Projektowane przepisy 
ustawy, wpływają na czas uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomościami 
znajdującymi się na terenie objętym decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w 
zakresie sieci przesyłowych, na cele budowlane, który wynosić będzie 4 miesiące (okres 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji 
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, które to decyzje podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa). 
 
Projekt ustawy na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-przygotowaniu-
i-realizacji-strategicznych-inwestycji-w-zakresie-sieci-przesylowych-oraz-niektorych-innych-
ustaw/  
 
3. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-

gospodarczym skutkom COVID -19 (numer z wykazu UD119, numer druku sejmowego 
590). 

 
Projekt dotyczy wprowadzenia zmian, które umożliwią finansowanie istotnych zadań 
publicznych związanych z realizacją polityki rządu, służących przeciwdziałaniu społeczno-
gospodarczym skutkom COVID-19 wynikających ze spowolnienia gospodarczego m.in. 
poprzez wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie 
poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych. 
 
Projektowana ustawa przewiduje wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które 
mają na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych, a 
więc i z ogólną kondycją gospodarki, w związku z trwającym obecnie stanem epidemii. 
Intencją ustawodawcy wprowadzającego art. 146aa do ustawy o VAT było powiązanie 
poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych i z ogólną kondycją 
gospodarki. Na podstawie danych za rok 2019 r., polska gospodarka spełniła ww. określone 
warunki, co oznaczałoby powrócenie do niższych stawek VAT od 2021 r. Jednak warunki te, 
z uwagi na epidemię COVID-19, nie zostały spełnione w sposób trwały. Ze względu na 
obowiązujący stan epidemii oraz konieczność odbudowy gospodarki obniżka stawek VAT nie 
byłaby obecnie działaniem uzasadnionym. Pomniejszyłaby ona dochody budżetowe oraz 
przestrzeń fiskalną umożliwiającą sfinansowanie działań służących odbudowie gospodarki 
po kryzysie, m.in. inwestycji publicznych. Zaprojektowany wcześniej mechanizm z art. 146aa 
ustawy o VAT nie uwzględniał sytuacji, o których mowa w art. 112d ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych, co uzupełnia zaproponowana nowelizacja. Pozostawia ona 
wcześniejsze warunki makroekonomiczno-fiskalne, zastrzegając jednak, że powrót do 
niższych stawek VAT może mieć miejsce jedynie podczas stabilnej sytuacji gospodarczej, a 
więc podczas stosowania pierwotnej formuły stabilizującej reguły wydatkowej z art. 112aa 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obniżenie stawek VAT będzie 
zatem powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu, co jest uzasadnione faktem, że wpływy z 
VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa. 
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Projekt ustawy na etapie prac w Sejmie. Projekt został przygotowany przez Ministra 
Finansów oraz przekazany przez Prezesa Rady Ministrów do Marszałka Sejmu RP w trybie 
art. 118 ust 1 Konstytucji RP. 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-
przeciwdzialania-spoleczno-gospodarczym-skutkom-covid-19/  
 
4. Ulga na robotyzację – założenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 
Projektowana ulga funkcjonować będzie na kształt podobny do już obowiązującej i 
sprawdzonej ulgi na badania i rozwój. Przedsiębiorcy, prowadzący działalność przemysłową 
(produkcyjną), otrzymają prawo do dodatkowego odliczenia 50% kosztów robotyzacji, które 
pozwolą im wejść w czwartą rewolucję przemysłową (Przemysł 4.0). Definicja robota 
przemysłowego zostanie umieszczona w ustawach o PIT i CIT. Definicja powstała na 
podstawie normy ISO 8373:2012. Ulga będzie miała charakter czasowy: 5 lat od 1 stycznia 
2021 r. 
 
Projekt ustawy na etapie prac w Ministerstwie Finansów. 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/ministerstwo-finansow-ulga-na-robotyzacje-
przemyslowa-konsultacje-zalozen/  
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu 

obliczania poziomu zbierania zużytego sprzętu (numer z wykazu 40) 
 
Do końca 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, poziomy zbierania liczone są jako procent średniorocznej 
masy sprzętu wprowadzonej do obrotu i rosną stopniowo, o 5 punktów procentowych 
rocznie, w taki sposób, aby w 2020 r. osiągnąć zbieranie na poziomie 60% (z wyjątkiem 
sprzętu zaliczanego do grupy 3 – lampy, dla której poziom wynosi 65%). Odpowiednie 
przepisy dotyczące poziomów zawarte są w art. 20 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 
lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (Dz.U. poz. 1499).Natomiast, zgodnie z ww. ustawą (art. 20 
ust. 1 pkt 2) od 1 stycznia 2021 r. poziom zbierania wynosić ma nie mniej niż 65% 
średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu albo 85% masy zużytego sprzętu 
wytworzonego na terytorium kraju. Z kolei upoważnienie zawarte w art. 20 ust. 5 ww. ustawy 
wymaga dokonania wyboru, w drodze rozporządzenia, jednej z dwóch powyższych metod 
liczenia poziomu zbierania zużytego sprzętu wraz z określeniem szczegółowego sposobu 
liczenia poziomu zbierania, zgodnie z wybraną metodą. Przy tym należy wziąć pod uwagę 
osiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu oraz zapewnienie 
porównywalności informacji w zakresie osiągniętego poziomu zbierania przekazywanych 
przez wprowadzających sprzęt. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie wyboru 
jednej z powyższych metod obliczania poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego za rok 2021 i lata następne. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mk-w-sprawie-metody-
oraz-szczegolowego-sposobu-obliczania-poziomu-zbierania-zuzytego-sprzetu/  
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie szczegółowych zasad 

podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na 
każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (numer 
z wykazu 31.1.20). 
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Celem rekomendowanego rozwiązania jest niezakłócone zbywanie akcji uprawnionym 
pracownikom zgodnie z przyjętymi zasadami. Przepisy rozporządzenia uregulują 
wykonywanie czynności spółek w związku z realizacją procedury nieodpłatnego zbycia akcji, 
m.in. sporządzanie list uprawnionych, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, podział 
uprawnionych pracowników na grupy stażowe, ustalanie liczby akcji przypadających na 
każdą z grup uprawnionych, sporządzanie oświadczeń, umów nieodpłatnego zbycia akcji i 
pisemnych sprawozdań z wykonanych czynności. Brak przyjętego rozwiązania 
uniemożliwiłby niezakłócone i prawidłowe zbywanie akcji. Zakładanym efektem przyjętych 
rozwiązań jest zapewnienie właściwego nadzoru przez Ministra Aktywów Państwowych, z 
punktu widzenia interesu społecznego, nad procesem udostępnienia akcji pracowniczych. 
Rozporządzenie zapewni również podstawę prawną spółkom do realizacji procesu zbywania 
akcji w imieniu Skarbu Państwa. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-map-w-sprawie-
szczegolowych-zasad-podzialu-uprawnionych-pracownikow-na-grupy-i-ustalenia-liczby-akcji-
przypadajacych-na-kazda-z-tych-grup-oraz-trybu-nabywania-akcji-przez-uprawn/  
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia wzoru żądania wydania 

zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 
jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego 
zaświadczenia (numer z wykazu 60). 

 
Konieczność wydania rozporządzenia wynika z dodania w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
– Prawo ochrony środowiska przepisów (art. 411 ust. 10s) możliwości ubiegania się 
(żądania) i wydawania zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód na 
jednego członka gospodarstwa domowego. Takie działanie ma na celu przyspieszenie 
procesu oceny wniosków o dofinansowanie składanych do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej „NFOŚiGW”) lub do szesnastu 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych dalej 
„WFOŚiGW”), w szczególności w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. 
Obecnie we wnioskach o dofinansowanie składanych przez osoby fizyczne do NFOŚiGW lub 
WFOŚiGW, w których konieczne jest przedstawianie wysokości dochodu, pojawia się wiele 
błędów wynikających przede wszystkim ze skomplikowanej metodyki liczenia dochodu, co 
wydłuża znacząco proces oceny samych wniosków o dofinansowanie w ramach programu 
priorytetowego „Czyste Powietrze”. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mk-w-sprawie-okreslenia-
wzoru-zadania-wydania-zaswiadczenia-o-wysokosci-przecietnego-miesiecznego-dochodu-
przypadajacego-na-jednego-czlonka-gospodarstwa-domowego-osoby-fizycznej/  
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji 
w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego 
(numer z wykazu MZ 1040). 

 
Projektowana regulacja jest związane z koniecznością określenia obowiązku dla lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej związanego z zapobieganiem, rozprzestrzenianiu się 
COIVID-19. Obowiązkiem tym będzie zalecanie wykonania testu diagnostycznego w 
kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto w 
związku ze zmianą ww. rozporządzenia dokonaną przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych 
powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach 
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domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 1506) 
w § 3 dodano pkt 4a. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). Możliwe szybkie 
skierowanie aktu do ogłoszenia (etap 12). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-chorob-zakaznych-powodujacych-powstanie-obowiazku-
hospitalizacji-izolacji-lub-izolacji-w-warunkach-domowych-oraz-obowiazku-kwarantanny/  
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (numer z 
wykazu 224). 

 
Projekt rozporządzenia zakłada czasowe utrzymanie zwolnienia z obowiązku oznaczania 
znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i 
wyprodukowanych na terytorium kraju (między innymi: piwa, alkoholu etylowego skażonego, 
olejów ropy naftowej, gazu ziemnego i pozostałych wyrobów gazowych, preparatów 
smarowych, cygar i cygaretek), wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku 
oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2427, z późn. zm.) oraz wyrobów 
akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju, przeznaczonych do użycia 
na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze. 
Przedmiotowe rozporządzenie przedłuża zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami 
akcyzy do dnia 31 grudnia 2022 r. importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i 
wyprodukowanych na terytorium kraju, innych niż określone w art. 118 ustawy z dnia 6 
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów 
akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap).  
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-zwolnien-wyrobow-akcyzowych-z-obowiazku-oznaczania-
znakami-akcyzy/  
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych 
obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (numer z wykazu 
214). 

 
Rekomendowane w przepisach rozwiązanie to wykonanie delegacji ustawowej określonej w 
art. 45b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”. Proponowana zmiana ma na 
celu dostosowanie wzorów formularzy do zmienionych przepisów ustawy PIT, m.in. ustawą z 
dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1065), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Dostosowanie 
formularzy do obowiązujących regulacji ustawy PIT zabezpieczy prawidłowe rozliczenie się 
przez płatników z pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 
pobranego podatku zryczałtowanego począwszy od 1 stycznia 2020 r., a także umożliwi 
podatnikom prawidłowe rozliczenie podatku należnego za rok podatkowy. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-chorob-zakaznych-powodujacych-powstanie-obowiazku-hospitalizacji-izolacji-lub-izolacji-w-warunkach-domowych-oraz-obowiazku-kwarantanny/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-chorob-zakaznych-powodujacych-powstanie-obowiazku-hospitalizacji-izolacji-lub-izolacji-w-warunkach-domowych-oraz-obowiazku-kwarantanny/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-chorob-zakaznych-powodujacych-powstanie-obowiazku-hospitalizacji-izolacji-lub-izolacji-w-warunkach-domowych-oraz-obowiazku-kwarantanny/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-zwolnien-wyrobow-akcyzowych-z-obowiazku-oznaczania-znakami-akcyzy/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-zwolnien-wyrobow-akcyzowych-z-obowiazku-oznaczania-znakami-akcyzy/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-zwolnien-wyrobow-akcyzowych-z-obowiazku-oznaczania-znakami-akcyzy/


Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-niektorych-wzorow-oswiadczen-deklaracji-i-informacji-
podatkowych-obowiazujacych-w-zakresie-podatku-dochodowego-od-osob-fizy/  
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie innych dokumentacji 

geologicznych (numer z wykazu 311). 
 
Rozwiązania procedowanego rozporządzenia zastępują i rozszerzają postanowienia 
dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w 
sprawie innych dokumentacji geologicznych, poprzez określenie wymagań dla nowego typu 
dokumentacji sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem 
metod geofizycznych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo w celu 
rozpoznania budowy głębokiego podłoża. Projektowana regulacja, ma na celu stworzenie 
przejrzystych zasad dokumentowania badań w zakresie wykonywania prac geologicznych z 
zastosowaniem metod geofizycznych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej albo w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, a także zapewnienie 
odpowiedniej jakości sporządzanych dokumentacji. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-innych-
dokumentacji-geologicznych/  
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w 
zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego 
rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (numer z wykazu 225). 

 
Wprowadzane rozwiązania polegają na odpowiednim wydłużeniu terminów, tak aby 
zapewnić możliwość zatwierdzenia sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia w 
świetle art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
oraz wprowadzić możliwość zatwierdzania sprawozdań finansowych przez jednostki o 
bardzo liczebnych organach zatwierdzających, w terminie umożliwiającym zorganizowanie 
posiedzeń tychże organów (tj. do 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii albo 
ogłoszonego bezpośrednio po nim stanu zagrożenia epidemicznego. 
 
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-wypelniania-obowiazkow-w-zakresie-
ewidencji-oraz-w-zakresie-sporzadzenia-zatwierdzenia-udostepnienia-i-prz/  
 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano 39 aktów prawnych, tzn. ustawy, rozporządzenia 

Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, obwieszczenia w 

sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. 

Z powyższych publikacji w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się 

mogą następujące akty prawne: 

1/ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 22 lipca 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-niektorych-wzorow-oswiadczen-deklaracji-i-informacji-podatkowych-obowiazujacych-w-zakresie-podatku-dochodowego-od-osob-fizy/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-niektorych-wzorow-oswiadczen-deklaracji-i-informacji-podatkowych-obowiazujacych-w-zakresie-podatku-dochodowego-od-osob-fizy/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-niektorych-wzorow-oswiadczen-deklaracji-i-informacji-podatkowych-obowiazujacych-w-zakresie-podatku-dochodowego-od-osob-fizy/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-innych-dokumentacji-geologicznych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-innych-dokumentacji-geologicznych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-innych-terminow-wypelniania-obowiazkow-w-zakresie-ewidencji-oraz-w-zakresie-sporzadzenia-zatwierdzenia-udostepnienia-i-prz/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-innych-terminow-wypelniania-obowiazkow-w-zakresie-ewidencji-oraz-w-zakresie-sporzadzenia-zatwierdzenia-udostepnienia-i-prz/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-innych-terminow-wypelniania-obowiazkow-w-zakresie-ewidencji-oraz-w-zakresie-sporzadzenia-zatwierdzenia-udostepnienia-i-prz/


 Obwieszczenie zostało opublikowane 4 września 2020 roku (Dz.U. z 2020 roku, poz. 

1526) 

2/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 8 września 2020 roku (Dz.U. z 2020 roku, poz. 

1548) 

 Nowelizowane rozporządzenie:  

- wprowadza zmiany  polegające na wskazaniu jako organu właściwego – Prezesa NFZ 
w miejsce dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ oraz na zastąpieniu oddziału 
wojewódzkiego NFZ – Funduszem Zdrowia rozumianym jako oddział wojewódzki lub 
Centrala NFZ; 

- zmienia definicję okresu rozliczeniowego co umożliwi bardziej elastyczne 

kształtowanie długości okresów rozliczeniowych. Okres rozliczeniowy nie będzie już 

trwał rok kalendarzowy. Nie będzie mógł przekraczać terminu obowiązywania umowy. 

Wydłużenie okresu rozliczeniowego pozwoli na pełne wykorzystanie określonej w 

umowie kwoty zobowiązań. 

 Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 


