
 

 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 17 do 23 września 2020 roku 

Raport na dzień 23 września 2020 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych. 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3 projekty ustaw oraz 44 

projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa 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 3 stanowiska Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych. 
 
1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie propozycji zmian w ustawie 

o podatku CIT oraz ustawie o podatku PIT – tzw. ulga na robotyzację przemysłową, które 
zostało przesłane do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
w-sprawie-propozycji-zmian-w-ustawie-o-podatku-cit-oraz-ustawie-o-podatku-pit-tzw-ulga-na-
robotyzacje-przemyslowa/  
 
2. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac 
legislacyjnych UD113), które zostało przesłane do Ministerstwa Aktywów Państwowych. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-spolek-handlowych-oraz-niektorych-
innych-ustaw-numer-z-wykazu-prac-legislacyjnych-ud113/  
 
3. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie 

ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień 
publicznych (numer z wykazu prac legislacyjnych UD68), które zostało przesłane do 
Ministerstwa Cyfryzacji. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa-
oraz-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-numer-z-wykazu-prac-leg/  
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach (numer z wykazu UD33). 
 
Celem projektu ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego obywateli na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększenie efektywności i sprawności realizacji ustawowych 
zadań monitoringowych stanowiących jednocześnie zobowiązania unijne, skuteczne 
prowadzenie kontroli w zakresie korzystania ze środowiska oraz wzrost konkurencyjności 
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przedsiębiorstw poprzez wyeliminowanie szarej strefy w gospodarce odpadami poprzez 
weryfikację i integrację danych z systemu gospodarowania odpadami z danymi 
ewidencjonowanymi w systemie fiskalnym. 

Proponowane zmiany wprowadzają możliwość weryfikacji prawdziwości dokonywanych 
czynności z zakresu gospodarki odpadami, ewidencjonowanych w systemie gospodarki 
odpadami poprzez odniesienie do informacji o rzeczywiście dokonanych czynnościach, 
ewidencjonowanych i nadzorowanych w ramach administracji skarbowej. Dokumenty 
potwierdzające wykonanie usługi odbioru lub przyjęcia odpadów będą zintegrowane z 
informacjami dotyczącymi odpowiedniej faktury VAT lub rachunku, dokumentujących daną 
czynność z zakresu gospodarowania odpadami, co pozwoli właściwym organom na 
weryfikację prawdziwości wprowadzanych informacji do systemu gospodarowania odpadami 
oraz umożliwi efektywniejsze wykonywanie zadań administracji skarbowej. W wyniku tego 
nastąpi uproszczenie nadzoru  nad rynkiem odpadów dzięki zintegrowaniu informacji 
agregowanych w obrębie systemu gospodarowania odpadami z informacjami agregowanymi 
przez organy skarbowe. 

Zintegrowanie informacji w ramach administracji publicznej umożliwi agregację danych 
transakcyjnych z danymi pozyskiwanymi w ramach prowadzonych działań nadzoru nad 
rynkiem odpadów. Zastosowana agregacja, wspomoże wydajność systemu kontroli nad 
gospodarką odpadami, co w oczywisty sposób umożliwi realizację zakładanych powyżej 
celów, do których należą przede wszystkim, priorytety gospodarki o biegu zamkniętym oraz 
wprowadzenie uczciwych podstaw konkurencji dla podmiotów funkcjonujących na rynku 
odpadów. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpadach/  
 
2. Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku 

finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej (numer z wykazu UD 125). 
 
Przedmiotowy projekt ma na celu zwiększenie efektywności w zakresie ochrony, zarówno w 
zakresie zbiorowych, jak i indywidualnych, interesów klientów podmiotów rynku finansowego, 
poprzez zintegrowanie organów właściwych w tym obszarze i przejęcie dotychczasowych 
kompetencji Rzecznika Finansowego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów (dalej zwanego Prezesem Urzędu). 

Projekt przewiduje także utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej (FEF), który będzie 
państwowym funduszem celowym. Dysponentem FEF będzie Prezes Urzędu. Zlikwidowany 
zostanie  Fundusz Edukacji Finansowej działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 
sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279). Dysponowanie FEF powierzone zostanie Prezesowi 
UOKiK. Cel, na który przeznaczane mają być środki Funduszu Edukacji Finansowej, nie 
ulegnie zasadniczo zmianie w stosunku do stanu obecnego – mają być one przeznaczone na 
działania w zakresie edukacji finansowej, takie jak organizowanie kampanii edukacyjnych i 
informacyjnych, opracowywanie i realizacje strategii edukacji finansowej oraz programów 
edukacyjnych, wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę dotyczącą funkcjonowania 
rynku finansowego, oraz wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych z zakresu 
finansów i rynku finansowego. 

 

Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-rozpatrywaniu-reklamacji-i-
sporow-klientow-podmiotow-rynku-finansowego-oraz-o-funduszu-edukacji-finansowej/  
 
Projekty rozporządzeń: 
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1. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii 
finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej 
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (numer z wykazu 13) 

 
Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie 
udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu 
wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii 
COVID-19 (Dz. U. poz. 783), dalej: „rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2020 r.”, wdraża 
rozwiązania przewidziane w sekcji 3.3 Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków 
pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. 
Urz. UE. C 91 z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.1)). 

Zgodnie z pkt 27 lit. a Komunikatu w brzmieniu obowiązującym przed 29 czerwca 2020 r., w § 
8 ust. 3 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. przyjęto, że podstawę oprocentowania 
pożyczki stanowi stopa bazowa (jednoroczna stopa IBOR lub równoważna opublikowana 
przez Komisję), obowiązująca w dniu 1 stycznia 2020 r., powiększona o marżę ryzyka 
kredytowego. Obowiązująca dla Polski stopa bazowa wynosiła w dniu 1 stycznia 2020 r. 
1,84%. Poziom ten obowiązywał w okresie styczeń-maj br., w czerwcu stopa bazowa 
kształtowała się na poziomie 1,35%, w lipcu – 0,98%, w sierpniu – 0,61%, we wrześniu – 
0,44%. Dla porównania: na dzień 2 stycznia 2020 r. jednoroczny WIBOR wynosił 1,84%, na 
koniec maja – 0,33%, czerwca – 0,30%, lipca – 0,29%, sierpnia – 0,27%. Oznacza to, że nawet 
po uwzględnieniu marży ryzyka kredytowego stopy procentowe pożyczek ustalane zgodnie z 
Komunikatem są obecnie wyższe niż stopy rynkowe. Wprowadzenie, zgodnie ze 
znowelizowanym brzmieniem pkt 27 lit. a Komunikatu, możliwości oparcia oprocentowania 
pożyczek na stopie bazowej obowiązującej w chwili zgłoszenia zmiany (w tym zakresie) 
programu pomocowego pozwoli na odzwierciedlenie tendencji rynkowych kształtowania się 
stóp procentowych na rynku i przywrócenie charakteru pomocowego instrumentu. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-funduszy-i-polityki-regionalnej/  
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w 
związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (numer z wykazu 14). 

 
Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie 
udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 
2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-
19 (Dz. U. poz. 670), dalej: „rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r.”, wdraża rozwiązania 
przewidziane w sekcji 3.3 Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa 
w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE. C 91 z 
20.03.2020, str. 1, z późn. zm.1)). 

W wyniku nowelizacji Komunikatu Komisji, od 29 czerwca 2020 r. podstawę oprocentowania 
pożyczek może stanowić stopa bazowa (jednoroczna stopa IBOR lub równoważna 
opublikowana przez Komisję), obowiązująca w dniu 1 stycznia 2020 r. lub w chwili zgłoszenia, 
powiększona o marżę ryzyka kredytowego. W związku z powyższym w § 8 ust 3 
rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2020 r. wprowadza się (§ 1 niniejszego rozporządzenia) 
stopę bazową obowiązującą w dniu zgłoszenia projektu niniejszego rozporządzenia do Komisji 
Europejskiej jako podstawę oprocentowania pożyczki. Rozwiązanie to pozwoli na 
odzwierciedlenie tendencji rynkowych kształtowania się stóp procentowych na rynku i 
przywrócenie charakteru pomocowego instrumentu. Data zgłoszenia, wyznaczająca poziom 
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stopy bazowej stanowiącej podstawę określenia wysokości oprocentowania pożyczki, 
zostanie uzupełniona w treści rozporządzenia po jego dokonaniu. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-funduszy-i-polityki-regionalnej/  
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (numer z wykazu MZ 1026). 
 
Przedmiotowa nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2295, z późn. zm.) ma na celu zapewnienie dostępności świadczenia elektrochemioterapii jako 
świadczenia gwarantowanego. 

Zakwalifikowanie technologii medycznej elektrochemioterapia (ECT) jako świadczenia 
gwarantowanego w zakresie leczenia szpitalnego ma na celu zapewnienie 
dostępności  świadczeniobiorcom, u których występują nieresekcyjne zmiany nowotworowe w 
powłokach ciała (skóra lub tkanka podskórna) – zarówno pierwotne nowotwory skóry (raki i 
czerniaki), jak i przerzuty innych nowotworów do skóry lub tkanki podskórnej, niekwalifikujące 
się do innej terapii w powłokach ciała, do skutecznej metody leczenia finansowanej w ramach 
środków publicznych, w sytuacji uzasadnionej koniecznością odstąpienia od leczenia 
operacyjnego. Przedmiotowa terapia w znaczący sposób może poprawić estetykę oraz jakość 
życia pacjentów, a także pozwolić na normalne ich funkcjonowanie w społeczeństwie. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-
zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-leczenia-
szpitalnego-2/  
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie studiów (numer z wykazu 44). 
 
Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę w rozporządzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, 
z późn. zm.), zwanym dalej „nowelizowanym rozporządzeniem”, wydanym na podstawie 
art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 85, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

Celem nowelizacji jest wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących kształcenia na 
studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, które – w zależności od sytuacji 
epidemiologicznej w danym regionie, czy w danej uczelni – będą umożliwiały władzom uczelni 
podjęcie decyzji o prowadzeniu kształcenia na studiach z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość, nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany 
w programie danych studiów. Niezbędne jest również, aby w odniesieniu do takiego 
kształcenia, nie miały zastosowania ograniczenia w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może 
być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

Proponuje się dodanie w nowelizowanym rozporządzeniu przepisów epizodycznych, na 
podstawie których w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zajęcia na 
studiach będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów. Liczba 
punktów ECTS przypisanych do zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie 
będzie wliczana do liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana z wykorzystaniem metod i 
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technik kształcenia na odległość, określonej w § 13 nowelizowanego rozporządzenia. 
Powyższe rozwiązania nie będą miały zastosowania do kierunków studiów prowadzonych 
zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów, o których 
mowa w art. 68 ust. 1 ustawy. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mnisw-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-studiow/  
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora 

finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (numer z wykazu 212). 
 
Rozporządzenie reguluje materię niezbędną dla obliczania relacji państwowego długu 
publicznego do PKB oraz realizacji innych potrzeb, w szczególności analitycznych, czy 
realizacji obowiązków informacyjnych przez Ministra Finansów dotyczących operacji 
finansowych. Obecnie obowiązujące rozporządzenie wymaga zmian dostosowujących go do 
zmian w systemie prawa. Ostatnie zmiany obecnie obowiązującego rozporządzenia miały 
miejsce w 2013 r. Zmiana terminologii, wprowadzanie nowych rozwiązań, rozwój 
informatyzacji w administracji publicznej są czynnikami mającymi wpływ na zmianę obecnego 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 
Projektowane zmiany w  stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, dotyczą 
przede wszystkim: 
1) zmiany w zakresie sprawozdań: 

1. a) Rb-Z – kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji w zakresie części C – Uzupełniające dane o niektórych 
zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego oraz 

2. b) Rb-UZ – rocznych sprawozdań uzupełniających o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych w zakresie rezygnacji z części A oraz rezygnacji z rocznego sprawozdania 
Rb-UN dot. należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej, 

2) wprowadzenia formy dokumentu elektronicznego jako wyłącznej formy sporządzania 
sprawozdań, 
3) zmiany instrukcji sporządzania sprawozdań wynikającej ze zmian sprawozdań i 
doprecyzowania/zmiany niektórych kwestii np. dot. kategorii dłużników/wierzycieli, 
4) dostosowania do obecnie obowiązującej terminologii oraz funkcjonujących rozwiązań w 
systemie prawa. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-mf-w-sprawie-sprawozdan-
jednostek-sektora-finansow-publicznych-w-zakresie-operacji-finansowych/  
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych 

stosowanych w egzekucji administracyjnej (numer z wykazu 195). 
 
Potrzeba wydania rozporządzenia w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w 
egzekucji administracyjnej, wynika ze zmian, które wejdą w życie w dniu 20 lutego 2021 r., 
zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553, z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą zmieniającą”. Ustawa zmieniająca wprowadziła możliwość ponownego wszczęcia 
egzekucji administracyjnej na podstawie dalszego tytułu wykonawczego w przypadku 
nieposiadania przez organ egzekucyjny dotychczasowego tytułu wykonawczego. Aktualny 
wzór tytułu wykonawczego takiej możliwości nie przewiduje, co implikuje konieczność jego 
zmiany. We wzorze tytułu wykonawczego, stanowiącym załącznik nr 1 do projektowanego 
rozporządzenia, dostosowano objaśnienia do zmian wynikających z ustawy zmieniającej w 
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zakresie rezygnacji z zaokrąglania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia tej 
należności w terminie i kosztów egzekucyjnych. 

Wzory tytułów wykonawczych stosowane w egzekucji administracyjnej (TW–1, TW–2 i TW–
3), stanowiące załączniki nr 1–3 do projektowanego rozporządzenia zostały oparte  na 
wzorach stanowiących załączniki nr 1–3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 
2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej 
(Dz. U. poz. 968). 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-wzorow-
tytulow-wykonawczych-stosowanych-w-egzekucji-administracyjnej/  
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów 
pożarniczych używanych poza granicami kraju (numer z wykazu 606). 

 
Celem projektu rozporządzenia jest stworzenie odpowiednich wymagań techniczno-
użytkowych dla zapewnienia warunków umożliwiających bezpieczne wprowadzanie do 
użytkowania pojazdów pożarniczych używanych stosowanych przez jednostki ochrony 
przeciwpożarowej, niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie ochrony życia i zdrowia 
ludzi oraz podstawowych warunków współpracy i współdziałania systemów, organów, służb 
ratowniczych wykonujących zadania ochrony przeciwpożarowej. Wymagania określone w 
rozporządzeniu przez uproszczenie procedury i zakresu sprawdzeń, jakim będą podlegały 
omawiane pojazdy, będą przyczynkiem do stworzenia warunków sprzyjających zakupom 
sprzętu stosowanego w wyżej wymienionych celach, co wpłynie korzystnie na stopień 
nasycenia sprzętem, zwłaszcza w odniesieniu do jednostek ochrony przeciwpożarowej 
słabszych ekonomicznie. Dzięki temu zostaną zwiększone możliwości operacyjne tych 
jednostek. W projekcie ujęto zagadnienia związane z kwestiami wymagań technicznych dla 
wyżej wymienionego sprzętu. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-
wprowadzania-do-uzytkowania-w-jednostkach-ochrony-przeciwpozarowej-pojazdow-
pozarniczych-uzywanych-poza-granicami-kraju/  
 
8. Projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia 

prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej 
lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych 
(numer z wykazu MZ 988). 

 
Projekt rozporządzenia określa minimalne wymagania w zakresie wyposażenia w urządzenia 
radiologiczne i urządzenia pomocnicze oraz liczebności i kwalifikacji personelu biorącego 
udział w wykonywaniu poszczególnych rodzajów  medycznych procedur radiologicznych dla 
jednostek ochrony zdrowia, jakie muszą być spełnione przez jednostkę ochrony zdrowia 
ubiegającą się o uzyskanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na 
promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegające na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki związanej 
z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych. 

Efektem projektowanego rozporządzenia będzie zapewnienie bezpieczeństwa dla personelu 
oraz pacjentów przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, 
radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów 
radiofarmaceutycznych. 
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Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-minimalnych-
wymagan-dla-jednostek-ochrony-zdrowia-prowadzacych-dzialalnosc-zwiazana-z-
narazeniem-w-celach-medycznych-polegajaca-na-udzielaniu-swiadczen-zdrowotnych-z/  
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  
 
W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści 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/ Ustawa z dnia 17 września 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 
 
- ustawa została opublikowana 23 września 2020 roku (Dz.U.2020, poz. 1639) 
- nowelizacja wprowadza w szczególności: 
a) wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie 

wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g i art. 15gg ustawy covidowej; 
b) uprawnienie organizatora turystyki do ubiegania się o wypłatę na rzecz podróżnego 

środków pieniężnych wpłaconych przez tego podróżnego na rzecz organizatora turystki na 
poczet imprezy turystycznej – w przypadku odstąpienia od umowy o udział w imprezie 
turystycznej lub rozwiązania tej umowy pozostającego w bezpośrednim związku z 
wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Ustawa zawiera także przepisy regulujące 
zasady i tryb składania wniosków przez organizatora turystyki, treść wniosku podróżnego, 
na rzecz którego ma zostać dokonana wypłata oraz zadania Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego, w tym przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 

c) stworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Turystycznego Funduszu Zwrotów, z 
którego mają być realizowane, do wyczerpania zgromadzonych na nim środków, wypłaty 
na rzecz podróżnych, gdy podróżny nie otrzymał lub nie wyraził zgody na przyjęcie 
vouchera, o którym mowa w art. 15k ust. 2 ustawy covidowej. Środki Funduszu pochodzić 
będą z: wpłat z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do 
spraw turystyki, odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu Zwrotów 
zdeponowanych w bankach, oraz odsetek od środków przekazanych w depozyt, wpłaty z 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwrotów wypłat oraz wpłat z innych tytułów; 

d) stworzenie w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym Turystycznego Funduszu 
Pomocowego, z którego mają być realizowane wypłaty na pokrycie zwrotów podróżnym 
wpłat należności za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z 
powodu ogłoszenia albo wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu 
realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w rozumieniu 
art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568). Środki tego 
Funduszu pochodzić będą z: wpłat i opłat organizatorów turystyki, odsetek od środków 
pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym, z przychodów z lokat środków 
Funduszu Pomocowego, ze środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny z pożyczek i kredytów na rzecz Funduszu Pomocowego, ze składek 
organizatorów turystyki (w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego podróżnego z tytułu 
zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej), ze zwrotów wypłat oraz z innych 
wpływów. 

e) dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność 
gospodarczą, o której mowa w dodawanym art. 15zs1 ust. 1 ustawy covidowej. 
 

- Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 
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1) art. 1 pkt 1, pkt 3 w zakresie dodawanych przepisów art. 15kc ust. 1–4 oraz ust. 13, 
20 i 21 i pkt 14, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

2) art. 1 pkt 3 w zakresie dodawanych przepisów art. 15kc ust. 5–12, ust. 14–19 i ust. 22, 
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; 

3) art. 1 pkt 4–7 i pkt 10–13, które wchodzą w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia. 
 

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji 
o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowane jako podatnicy VAT 
czynni 
 
- Rozporządzenie zostało opublikowane 22 września 2020 roku (Dz.U. 2020, poz. 1626). 
- Rozporządzenie określa wzory:  
a) deklaracji o podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wraz z objaśnieniami, stanowiący 
załącznik nr 1 do rozporządzenia;  
b) deklaracji o podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wraz z objaśnieniami, stanowiący 
załącznik nr 2 do rozporządzenia.  
- Wzory stosuje się począwszy od rozliczeń za październik 2020 r.  
- Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

 
 
3/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii 

 
- Rozporządzenie zostało opublikowane 18 września 2020 roku (Dz.U. 2020, poz. 1614). 
-  Rozporządzenie dokonuje zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 
r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, z późn. zm.) w zakresie ustalenia obszarów 
czerwonych i żółtych – które wynikają z danych dotyczących wskaźnika zapadalności na 
COVID-19. Ponadto ustala się ogólną zasadę, że testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-
2, w tym testy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z 
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 
finansowane ze środków publicznych, są zlecane za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego. Zmiany dotyczą także zasad przemieszczania się w czasie stanu 
epidemii, zasad organizowania zgromadzeń w poszczególnych obszarach, a 
także wprowadza dodatkowe ograniczenia na obszarze czerwonym i obszarze żółtym. 
- Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2020 r. 
 
 
4/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego 

 
- Rozporządzenie zostało opublikowane 18 września 2020 roku (Dz.U. 2020, poz. 1609). 
- Rozporządzenie określa sposób sporządzania projektu budowlanego, w tym jego 
poszczególnych części mając na względzie konieczność zapewnienia czytelności i 
jednoznaczności danych zawartych w projekcie budowlanym oraz stopień skomplikowania 
projektowanego obiektu budowlanego. Rozporządzenie określa zawartość projektu 
zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu 
technicznego, jak również formę całego projektu budowlanego.  
-  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2020 r. 

 
 



5/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 
- Rozporządzenie zostało opublikowane 18 września 2020 roku (Dz.U. 2020, poz. 1608). 
- Rozporządzenie wprowadza wymóg stosowania  infrastruktury na potrzeby ładowania 
pojazdów elektrycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ponadto wdraża przepisy dotyczące wymagań, aby 
nowe budynki były wyposażone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę 
oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej. W 
użytkowanych budynkach instalacja takich urządzeń wymagana jest w przypadku wymiany 
źródła ciepła, jeżeli jest to możliwe z technicznego punktu widzenia i uzasadnione ekonomicznie. 
Nowelizacja rozporządzenia dotyczy w szczególności wprowadzenia zmian w następujących 
rozdziałach: - Przepisy ogólne; - Instalacje ogrzewcze; - Instalacja elektryczna. 
- Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2020 r. 
 
 
6/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i 
informacyjnych 
- Rozporządzenie zostało opublikowane 17 września 2020 roku (Dz.U. 2020, poz. 1606). 
- Rozporządzenie m.in. przedłuża termin określony 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 2020r. 
- Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
 


