
 

 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 1 do 7 października 2020 roku 

Raport na dzień 7 października 2020 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych.  

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3 projekty ustaw oraz 34 

projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. 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 – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 

(numer z wykazu UC17) 
 
Projekt ustawy wprowadza zmiany m.in. w następujących obszarach: 

1. Stwarza się podstawę prawną dla rekuperacji energii elektrycznej zwróconej do sieci 
trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów oraz odbioru energii elektrycznej 
przez punkt ładowania z pojazdu elektrycznego; 

2. Wprowadza się obowiązek opracowywania przez operatora systemu magazynowania 
instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej; 

3. Prezes URE będzie organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących 
prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w 
państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach 
członkowskich EFTA; wszystkie świadectwa będą tracić ważność po upływie 5 lat od 
dnia ich wydania; 

4. Prezes URE będzie mógł z urzędu lub na wniosek strony zobowiązać strony umowy o 
świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej 
zawartej pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub 
operatorem systemu przesyłowego do jej zmiany, w celu umożliwienia sprzedawcy 
sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej lub świadczenia usługi 
kompleksowej odbiorcom przyłączonym do sieci tego operatora, w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zapewnienia ochrony interesów odbiorców końcowych, 
równoważenia interesów stron tej umowy lub przeciwdziałania praktykom 
ograniczającym konkurencję, w tym umożliwienia korzystania przez odbiorców 
końcowych z uprawnienia zmiany umowy; 

5. Wprowadza się kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów 
energii elektrycznej; 

6. Wprowadzono środki mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom 
niektórych sprzedawców wprowadzając zakazu zawierania umów sprzedaży paliw 
gazowych i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa; 



7. Szczegółowo uregulowano kwestię zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia 
roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia 
działalności objętej koncesją; 

 
Projekt ustawy został przyjęty w trybie obiegowym przez Stały Komitet Rady Ministrów (9 etap) 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-
energetyczne-oraz-niektorych-innych-ustaw/  
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (numer z wykazu UD111). 
 
Przedmiotowy projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązań, które mają na celu usprawnienie 
i doprecyzowanie funkcjonujących regulacji prawnych w Kodeksie cywilnym w zakresie: 

1) przerwania biegu przedawnienia, 

2) wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających wchodzić w skład 
rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 

3) instytucji wyzysku, 

4) odpowiedzialności pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców (najemców) 
wynikające z umowy najmu. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-cywilny/  
 
3. Projekt ustawy o wykonywaniu prac podwodnych (numer z wykazu UD132). 

 
W dniu 17 października 2003 r. uchwalona została ustawa o wykonywaniu prac podwodnych, 
która wprowadziła nowe regulacje w zakresie uprawnień i kwalifikacji osób wykonujących 
prace podwodne. W trakcie obowiązywania ustawy zostały zdiagnozowane pewne 
nieścisłości, a także niespójności w przepisach ustawy. Ponadto, niektóre przepisy okazały się 
mało realne i wymagające modyfikacji z uwagi na dostosowanie do rzeczywistych warunków 
wykonywania prac podwodnych. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie 
przedmiotowego rozwiązania z uwagi na problemy związane z przeprowadzaniem kontroli i 
oceną szkoleń przez Komisję Kwalifikacyjną Nurków działającą przy Dyrektorze Urzędu 
Morskiego, a także sam sposób przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz procedury 
z nim związane.. Proponowane rozwiązanie zapewni zachowanie prawidłowego przebiegu 
przeprowadzanych w ośrodkach szkoleniowych kontroli, co wpłynie pozytywnie na proces 
szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o kwalifikacje do wykonywania prac 
podwodnych. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-wykonywaniu-prac-podwodnych/  
 
Projekty rozporządzeń: 
 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia szczegółowych kryteriów 
utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (numer z wykazu 57). 

 

Projekt rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów 
dla odpadów destruktu asfaltowego wypełnia upoważnienie do wydania aktu wykonawczego 
na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 797 i 875). Rozporządzenie ma na celu określenie warunków, po spełnieniu których 
destrukt asfaltowy, przestanie być traktowany jako odpad. Ma to na celu ułatwienie jego 
stosowania w budownictwie drogowym tak, aby nie było wątpliwości, co do jego jakości oraz 
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prawidłowego i bezpiecznego wykorzystania. Podmioty gospodarujące destruktem asfaltowym 
nie będą musiały spełniać wymagań wynikających z ustawy o odpadach, tj. m.in. uzyskiwać 
odpowiednich decyzji administracyjnych na przetwarzanie odpadów, prowadzić ewidencji 
odpadów i wystawiać kart przekazania odpadów. Destrukt asfaltowy stanowić będzie 
pełnowartościowy produkt, a nie odpad. Wówczas podmioty, do których trafi destrukt 
asfaltowy, także nie będą musiały mieć odpowiednich zezwoleń na gospodarowanie odpadami 
i prowadzić ewidencji odpadów. 

Oczekiwanym efektem rozporządzenia będzie zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla 
przedsiębiorców i ułatwienie procedur związanych z procesami uzyskiwania zezwoleń 
administracyjnych w stosunku do materiałów wytwarzanych i ponownie wykorzystywanych na 
budowie w związku z ich klasyfikacją jako odpad, pod warunkiem spełnienia określonych 
kryteriów. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mk-w-sprawie-okreslenia-
szczegolowych-kryteriow-utraty-statusu-odpadow-dla-odpadow-destruktu-asfaltowego/  
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

produkcji, wykorzystywaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym 
nadtlenków organicznych (numer z wykazu 81). 

 
Uchylenie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie 
wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych (Dz. U. poz. 181), i zastąpienie go 
projektowanym rozporządzeniem ma na celu dostosowanie przepisów do postępu 
technicznego i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa Unii Europejskiej (UE). 
Przyczyni się to do wycofania archaicznych zapisów i zlikwiduje zbędne obciążenia. 
Projektowane zmiany pozwolą przedsiębiorcom na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych, wprowadzając specyficzne, adekwatne do zagrożeń rozwiązania 
związane odpowiednio z produkcją lub wykorzystywaniem nadtlenków organicznych – 
dostosowane do profilu prowadzonej działalności gospodarczej. 

Projektowane przepisy zawierają odniesienia do przepisów zawierających wymagania 
dotyczące środków ochrony indywidualnej, kart charakterystyk substancji niebezpiecznych, 
szkoleń pracowników. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-rozwoju_nadtlenki-organiczne-bhp-warunki-techniczne-oraz-warunki-uzytkowania/  
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych oraz 

warunków użytkowania, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane do produkcji, 
wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych oraz ich usytuowanie 
(numer z wykazu 28). 

 
Obecnie kwestie dotyczące warunków technicznych oraz warunków użytkowania dla obiektów 
budowlanych, w których są produkowane, wykorzystywane lub magazynowane nadtlenki 
organiczne reguluje rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie 
wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych (Dz. U. poz. 181), zwane dalej 
„rozporządzeniem z 1995 r.” – jego rozwiązania przestały być jednak adekwatne do 
istniejących rozwiązań organizacyjnych i technicznych, mi.in. w zakresie przedmiotowych 
warunków technicznych oraz warunków użytkowania. W związku z tym przewiduje się 
zastąpienie rozporządzenia z 1995 r. nowym rozporządzeniem wydawanym na podstawie art. 
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23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) – jest 
ono jednocześnie procedowane z niniejszym projektem. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-rozwoju_nadtlenki-organiczne-bhp-warunki-techniczne-oraz-warunki-uzytkowania/  
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad 

pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (numer z 
wykazu MZ 1045). 

 
Projekt powstał w związku z koniecznością zapewnienia standardu organizacyjnego opieki nad 
pacjentem podejrzanym o zakażenie covid-19. Koniecznym stało się zapewnienie sprawnej i 
wydolnej opieki medycznej, gwarantującej zarówno diagnostykę, jak i racjonalne prowadzenie 
pacjenta po potwierdzeniu zakażenia covid-19 w sytuacji dynamicznego wzrostu liczby 
pacjentów, u których potwierdzono zakażenie wirusem. 

Proponuje się aby zarówno kierowanie na badanie w kierunku zakażenia, jak i decyzja 
odnośnie dalszego postępowania  z pacjentem realizowane były przez lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej w ramach opieki sprawowanej nad pacjentem lub przez lekarzy 
udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą 
w zakresie świadczenia szpitalne, posiadającym umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, zwanym dalej „świadczeniodawcą szpitalnym”, któremu wojewoda lub minister 
właściwy do spraw zdrowia, działając odpowiednio na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 
11 ust. 1 albo art. 11 ust. 2 i 4 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 (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), wydał 
polecenie dotyczące zapewnienia łóżka lub łóżek dla pacjentów podejrzanych o zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2 (szpital I poziomu). 

Na czynności te składa się: 1. Ocena stanu zdrowia pacjenta; 2. Skierowanie na badanie w 
kierunku zakażenia covid-19; 3.Decyzja dotycząca odbycia izolacji bądź skierowania do 
leczenia szpitalnego. Rozporządzenie reguluje ścieżki postępowania w zależności od wyniku 
oceny stanu pacjenta i jego stopnia samodzielności. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-standardu-
organizacyjnego-opieki-nad-pacjentem-podejrzanym-o-zakazenie-lub-zakazonym-wirusem-
sars-cov-2/  
 
5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 
transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i 
zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 
infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych 
portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (numer z wykazu RD205). 

 
Projekt ma na celu przedłużenie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz 
podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na 
kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i 
wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz 
regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z 2019 r. poz. 297) (dalej: 
rozporządzenie lub program pomocowy), w związku z tym, że jest ono podjęte w oparciu o 
rozporządzenie (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
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pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. 
UE L 187/1 z 26.6.2014 r. z późn. zm.) (dalej: GBER). 

Biorąc pod uwagę, że powyższy program pomocowy dotyczy regionalnej pomocy 
inwestycyjnej oraz innych przeznaczeń pomocy udzielanych zgodnie z GBER, a daty, do 
których przedłużono możliwość udzielania pomocy w ramach objętych rozporządzeniem 
przeznaczeń nie są kompatybilne (zasady udzielania pomocy regionalnej można przedłużyć o 
rok, a zasady udzielania pomocy według innych przeznaczeń o trzy lata) proponuje się 
przedłużenie obowiązywania rozporządzenia do końca 2021 r. ze względu na to, że udzielanie 
pomocy regionalnej może być przedłużone jedynie o rok. Jednocześnie, również o rok 
zostanie przedłużona możliwość udzielania pomocy na dotychczasowych zasadach w 
odniesieniu do pozostałych przeznaczeń pomocy objętych rozporządzeniem. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-udzielania-zwolnien-z-podatku-od-nieruchomosci-oraz-
podatku-od-srodkow-transportowych-stanowiacych-regionalna-pomoc-inwestycy/  
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności 

pieniężnych (projekt procedowany poza wykazem prac legislacyjnych). 
 
Projektowane rozporządzenie określa postępowanie wierzycieli należności pieniężnych 
związane z podejmowaniem czynności zmierzających do zastosowania środków 
egzekucyjnych w sposób analogiczny do dotychczasowego rozporządzenia wydanego na 
podstawie 6 § 2 ustawy, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych ustawą zmieniającą. 
Przyjęto, że rozporządzenie określa czynności wierzycieli zmierzające do zastosowania 
środków egzekucyjnych poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, tj. czynności 
informacyjne, doręczanie upomnienia, wystawianie i przekazywanie organowi egzekucyjnemu 
tytułu wykonawczego, w tym odpisu tytułu wykonawczego w przypadku gdy tytuł wykonawczy 
zostaje przekazany w sposób, o którym mowa w art. 26 § 1c pkt 2 ustawy. Z kolei czynności 
wierzyciela podejmowane w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego zostaną 
określone w rozporządzeniu w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i 
dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych 
wydanym na podstawie przepisu upoważniającego w art. 7a § 2 ustawy, tj. przekazanie 
dalszego tytułu wykonawczego organowi egzekucyjnemu właściwemu do zastosowania 
środków egzekucyjnych, do których organ egzekucyjny prowadzący postępowanie 
egzekucyjne nie jest uprawniony. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow_naleznosci-pieniezne/  
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych 

w egzekucji należności pieniężnych (numer z wykazu 165). 
 
Potrzeba wydania nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych w egzekucji należności pieniężnych jest konsekwencją zmiany ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „u.p.e.a.” w zakresie: 

− egzekucji z rachunku bankowego, która wejdzie w życie z dniem 30 października 2020 r. na 
mocy art. 29 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070, z późn. zm.), 

− skargi na czynność egzekucją, o której mowa w art., 5 u.p.e.a., w egzekucji z praw z 
instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym 
rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, wchodzącej w życie z dniem 30 
października 2020 r., 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-udzielania-zwolnien-z-podatku-od-nieruchomosci-oraz-podatku-od-srodkow-transportowych-stanowiacych-regionalna-pomoc-inwestycy/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-udzielania-zwolnien-z-podatku-od-nieruchomosci-oraz-podatku-od-srodkow-transportowych-stanowiacych-regionalna-pomoc-inwestycy/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-udzielania-zwolnien-z-podatku-od-nieruchomosci-oraz-podatku-od-srodkow-transportowych-stanowiacych-regionalna-pomoc-inwestycy/
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https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-finansow_naleznosci-pieniezne/


− kosztów egzekucyjnych, która wejdzie w życie z dniem 20 lutego 2021 r. na mocy art. 29 pkt 
4 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.), 

− nowego środka egzekucyjnego – egzekucji z praw majątkowych zarejestrowanych w 
rejestrze akcjonariuszy oraz zmiany art. 69a § 2 u.p.e.a., która wejdzie w życie z dniem 1 
marca  2021 r. na mocy art. 23 ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798, z późn. zm.). 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow_naleznosci-pieniezne/  
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych zawartych w upomnieniu 

(numer z wykazu 133). 
 
Przyjęte rozwiązania oparte zostały na przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1294) 
w zakresie danych zawartych w upomnieniu (§ 4 ust. 1 tego rozporządzenia). Projekt 
rozporządzenia określa szczegółowy zakres danych, jakie winny być zawarte w upomnieniu 
skierowanym do zobowiązanego, który nie wykonał obowiązku o charakterze pieniężnym, jak 
i obowiązku o charakterze niepieniężnym. Oprócz danych identyfikujących: wierzyciela 
wystawiającego upomnienie, zobowiązanego, który nie wykonał w terminie obowiązku oraz 
danych o obowiązku podlegającym wykonaniu, dodano regulację w zakresie pouczenia 
zobowiązanego o konsekwencjach niezastosowania się do upomnienia. W przypadku bowiem 
skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, do majątku zobowiązanego będą 
zastosowane środki egzekucyjne. W konsekwencji powstanie – w przypadku egzekucji 
obowiązku o charakterze pieniężnym – obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej, opłaty 
egzekucyjnej oraz wydatków egzekucyjnych, które obciążać będą zobowiązanego. Wysokość 
tych kosztów egzekucyjnych wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o 
zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-danych-
zawartych-w-upomnieniu/  
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt dwa akty prawne, 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/ Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2 października 2020 roku 

(Dz.U.2020, poz. 1698). 

 Celem nowelizacji jest maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów 

międzyludzkich w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. W 

rozporządzeniu  zawarto regulacje umożliwiające wykorzystanie środków komunikacji 

elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem przetargów na 

zbycie nieruchomości z zasobów publicznych. W rozporządzeniu przewidziano również 

rozszerzenie obowiązku informacyjnego organów o wymóg publikacji ogłoszenia o 
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przetargu oraz informacji o sposobie rozpatrzenia skargi w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Rozwiązanie to zwiększy dostępność informacji o zadysponowaniu 

mieniem publicznym przez organy reprezentujące Skarb Państwa oraz jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 

 

2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wsparcia 

finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub 

tańca 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 7 października 2020 roku 

(Dz.U.2020, poz. 1729). 

 Rozporządzenie określa zasady rozdziału i przekazywania wsparcia, o którym mowa 

w art. 65 ust. 29 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, zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o 

wykorzystaniu wsparcia oraz sposób udzielania wsparcia przez ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub przez wskazane państwowe 

instytucje kultury podległe ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. Zgodnie z rozporządzeniem udzielenie wsparcia, o którym 

mowa w art. 65 ust. 29 ww. ustawy, odbywa się na podstawie wniosków składanych 

przez: 1) samorządowe instytucje artystyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 2) 

organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w dziedzinie 

teatru, muzyki lub tańca, 3) przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców  prowadzących działalność gospodarczą w 

dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym usług wspomagających tę działalność przez 

organizację zaplecza technicznego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

3/ Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru 

żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru 

tego zaświadczenia 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 6 października 2020 roku 

(Dz.U.2020, poz. 1713). 

 Rozporządzenie określa wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego, wzór zaświadczenia o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 


