
 

 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 22 do 28 października 2020 roku 

Raport na dzień 28 października 2020 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych.  

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6 projektów ustaw oraz 37 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 5. projektów ustaw i 9. projektów 

rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) 

zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej. 

 

Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów 

wybuchowych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC38) 
 

Projektowana zmiana ustawy ma na celu dostosowanie do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do 
obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 1907/2006 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 98/2013, zwanego dalej 
„rozporządzeniem (UE) 2019/1148”. Rozporządzenie (UE) 2019/1148, a co za tym idzie 
projektowana zmiana ustawy wejdą w życie z dniem 1 lutego 2021 r. 

Zapobieganie niezgodnemu z przeznaczeniem wykorzystywaniu prekursorów materiałów 
wybuchowych i poprawa przestrzegania przepisów nastąpi m.in. poprzez coroczne 
organizowanie kampanii informacyjnych dla sektorów stosujących prekursory materiałów 
wybuchowych podlegających regulacji, zaostrzenie kontroli i poprawę egzekwowania 
przepisów przez właściwe organy publiczne, poprawę przekazywania informacji w łańcuchu 
dostaw, przez podmioty gospodarcze udostępniające prekursory materiałów wybuchowych 
podlegające ograniczeniom, o obowiązujących ograniczeniach wynikających z rozporządzenia 
(UE) 2019/1148, a także przechowywanie informacji o tych transakcjach do celów kontrolnych. 
Szkolenia i kampanie informacyjne przyczynią się do zwiększenia świadomości o ciążących 
na podmiotach gospodarczych obowiązkach zgłaszania podejrzanych transakcji, przypadków 
zaginięcia i kradzieży prekursorów materiałów wybuchowych w całym łańcuchu dostaw. W 
celu dostosowania poziomu ograniczeń z uwzględnieniem dostępności do niektórych 
prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom dla przeciętnych 
użytkowników ustanawia się system pozwoleń na nabywanie, wprowadzanie, posiadanie i 
stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom 
(nitrometanu i kwasu siarkowego). 
 
Projekt na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-
bezpieczenstwie-obrotu-prekursorami-materialow-wybuchowych-oraz-niektorych-innych-
ustaw-2/  
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2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (numer z 
wykazu UC43). 

 

W ramach projektowanych przepisów ma nastąpić wdrożenie do polskiego porządku 
prawnego 3 dyrektyw UE z maja 2018 roku: w sprawie odpadów; w sprawie składowania 
odpadów; w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Główne zmiany zawarte w 
dyrektywach dotyczą wyznaczenia celów do 2025 r., 2030 r. lub 2035 r. w zakresie 
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz recyklingu 
odpadów opakowaniowych do 2025 r. i 2030 r., a także redukcji składowania odpadów 
komunalnych do 2035 r. 

Największe wyzwanie w najbliższym czasie to dalszy rozwój systemu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych na terenie kraju, który zapewni pozyskanie odpadów nadających się 
do recyklingu, oraz rozwój instalacji do przetwarzania bioodpadów. Odpady powinny być 
traktowane jako surowce wtórne. To z kolei wymaga, aby odpady były zbierane selektywnie i 
były dobrej jakości. Dlatego też segregacja odpadów u źródła stanowi fundamentalny element 
dalszego efektywnego przetwarzania odpadów jako surowców. Zagospodarowanie jak 
największej ilości odpadów powinno odbywać się poprzez recykling. 

Zaproponowane zmiany w projekcie ustawy powinny doprowadzić w szczególności do 
zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, co oznacza pozostawienie większej ich ilości dla 
przyszłych pokoleń, większej dostępności i potencjalnie większego wykorzystania surowców 
wtórnych w produkcji towarów, ograniczenia wytwarzania odpadów ogólnie i na mieszkańca 
oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. 
 
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-oraz-
niektorych-innych-ustaw/  
 
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych 

innych ustaw (numer z wykazu UC56) 
 

Celem projektu jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem 
w życie przepisów Unii Europejskiej dotyczących wymogów ostrożnościowych dla firm 
inwestycyjnych. Celem dyrektywy IFD oraz rozporządzenia IFR jest stworzenie jednolitych, 
zintegrowanych ram regulacyjnych dla firm inwestycyjnych. Ze względu na zróżnicowane 
profile działalności gospodarczej firmy inwestycyjne podlegają licznym zwolnieniom z 
wymogów prawnych w poszczególnych państwach UE. Skutkuje to złożonością regulacyjną 
dla wielu firm, w szczególności tych, które prowadzą działalność na terenie wielu państw UE. 
Taka sytuacja niesie ze sobą dodatkowe ryzyko i zagraża funkcjonowaniu jednolitego rynku. 
W związku z tym ww. przepisy UE zmierzają do stworzenia systemu nadzoru 
ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych niemających znaczenia systemowego za względu 
na ich wielkość i ich wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi. 

Specyfika firm inwestycyjnych wymaga odzwierciedlenia w odpowiednich rozwiązaniach 
ostrożnościowych, i skali obciążeń administracyjnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
potrzeby unikania  nadmiernych kosztów, które mogłyby zagrozić rentowności ich działalności 
gospodarczej. Firmy inwestycyjne zostają podzielone na trzy kategorie, ze względu na ich 
wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi. 
 
Projekt na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-obrocie-
instrumentami-finansowymi-oraz-niektorych-innych-ustaw-2/  
 
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 

niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD135). 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpadach-oraz-niektorych-innych-ustaw/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpadach-oraz-niektorych-innych-ustaw/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-obrocie-instrumentami-finansowymi-oraz-niektorych-innych-ustaw-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-obrocie-instrumentami-finansowymi-oraz-niektorych-innych-ustaw-2/


Nowelizacja zmierza do ułatwienia procesu adaptacji dziecka, w szczególności dziecka 
starszego, w nowej rodzinie poprzez wprowadzenie zmian w Kodeksie pracy w zakresie urlopu 
ojcowskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla pracowników, którzy 
przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzice adopcyjni. Rozwiązanie to będzie sprzyjało 
budowaniu więzi rodziców adopcyjnych z dzieckiem, jak również będzie pozwalało na szybsze 
nawiązanie relacji rodzinnych. 

Projektowana regulacja wprowadza również zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych w 
zakresie nadania prawa do świadczenia rodzicielskiego, dla osób, które przysposobiły dziecko 
niezależne od kryterium wieku przysposabianego dziecka. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-wspieraniu-
rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej-oraz-niektorych-innych-ustaw/  
 
5. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (projekt poza wykazem prac legislacyjnych). 

 

Projekt dotyczy udzielenia wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach, które znalazły 
się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa. Zawiera on propozycje 
pomocowe dla przedsiębiorców w związku z wprowadzanymi przez rząd ograniczeniami 
prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. świadczenie postojowe czy mikropożyczkę, a 
także zwolnienie ze składek na ZUS za listopad. 
 
Projekt ustawy na etapie prac parlamentarnych (I czytanie w Sejmie). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/poselski-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-
szczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-
zwalczaniem-covid-19-innych-chorob-zakaznych-oraz-wywolanych-nimi-sytuacji-kryzys/  
 
Projekty rozporządzeń: 
 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (numer z wykazu MZ 902). 

 

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ma na celu 
dokonanie modyfikacji jego przepisów w taki sposób aby poprawić efektywność partycypacji 
związków zawodowych, samorządu zawodowego lekarzy oraz samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych w procedurze wyłaniania kandydatów na stanowiska objęte procedurą 
konkursową. Ponadto proponuje się zmianę kręgu osób wchodzących w skład komisji 
konkursowej na stanowisko ordynatora, naczelnej pielęgniarki, przełożonej pielęgniarek i 
pielęgniarki oddziałowej przez zwiększenie udziału przedstawicieli strony społecznej w 
składzie komisji konkursowych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-przeprowadzania-konkursu-na-niektore-stanowiska-
kierownicze-w-podmiocie-leczniczym-niebedacym-przedsiebiorca/  
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o 

zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego (numer z wykazu 4). 
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Celem projektu rozporządzenia jest określenie wzoru wniosku, jaki ma obowiązek złożyć 
osoba, która ubiega się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego, i która spełnia kryteria 
wskazane w ustawie oraz kryteria ustalone przez gminę w regulaminie. Wprowadzenie 
obowiązku złożenia wniosku na podstawie wzoru określonego w akcie wykonawczym służy 
uporządkowaniu i ujednoliceniu (pod kątem wymaganej dokumentacji) procesu ubiegania się 
o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego. Przedmiotowy wniosek ma zawierać 
podstawowe dane osoby ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia oraz członków jego 
gospodarstwa domowego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-klimatu-i-srodowiska/  
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia o 

środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie 
umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego (numer z wykazu 5). 

 

Celem projektu rozporządzenia jest określenie wzoru oświadczenia, jakie ma obowiązek 
złożyć osoba, na rzecz której gmina zrealizuje przedsięwzięcie niskoemisyjne, i która spełnia 
kryteria wskazane w ustawie oraz kryteria ustalone przez gminę w regulaminie. Wzór 
oświadczenia zawarto w załączniku do projektu rozporządzenia, uwzględniając potrzebę 
ujednolicenia dokumentacji, która posłuży gminie do ustalenia wysokości środków własnych 
oraz zasobów majątkowych osoby ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-klimatu-i-srodowiska/  
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (numer z wykazu MZ 
1024). 

 

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe zakresy świadczeń w leczeniu stomatologicznym, 
tzn. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. 
udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole oraz profilaktyczne 
świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 r. ż. udzielane w 
gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole. 

Proponowane rozwiązanie umożliwi odrębne kontraktowanie świadczeń stomatologicznych 
udzielanych w gabinecie zlokalizowanym w szkole, a tym samym zapewni rzeczywistą 
poprawę dostępności do tych świadczeń dla dzieci i młodzieży, oraz ich jakości. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-leczenia-
stomatologicznego/  
 
5. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów 

kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu 
pobierania wpisu od odwołania (numer z wykazu 83). 

 

Projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich 
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania określa wysokość i 
sposób pobierania wpisu od odwołania, z uwzględnieniem zróżnicowanej wysokości wpisu w 
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zależności od wartości i rodzaju zamówienia oraz szczegółowe rodzaje kosztów postępowania 
odwoławczego, objętych wpisem oraz uzasadnionymi kosztami stron, sposób i tryb ich 
rozliczania, a także zasadność zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia 
praw. 

W porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (ustawy z 2004 r.) nowa ustawa Pzp obejmuje regulacją również 
zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej nić progi unijne, 
w związku z tym niezbędne jest odpowiednie dostosowanie przepisów rozporządzenia z 2010 
r. Ponadto, w związku z brzmieniem art. 513 pkt 3 określono wysokość wpisu w przypadku 
odwołania dotyczącego zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 
obowiązany. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-dot-
prawa-zamowien-publicznych-ii-faza-konsultacji/  
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru planu 

postępowań o udzielenie zamówień (numer z wykazu 37). 
 

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (dalej: ustawa PZP). W art. 23 ust. 6 ustawy PZP znajduje się 
upoważnienie ustawowe do wydania przez ministra właściwego do spraw gospodarki 
rozporządzenia określającego wzór planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

Wzór planu postępowań zawiera informacje o charakterze ogólnym, przede wszystkim 
dotyczące zamawiającego, oraz szczegółowe informacje na temat planowanych zamówień 
publicznych. 

Szczegółowe informacje na temat zamówień publicznych zostały odpowiednio 
usystematyzowane, co pomoże wykonawcom w sprawniejszym wyszukiwaniu interesujących 
ich zamówień publicznych. Zamawiający, obok informacji wymaganych przez ustawę PZP, 
będą mogli również zamieszczać dodatkowe informacje (np. o wstępnych konsultacjach 
rynkowych), które mogą być przydatne dla wykonawców zainteresowanych realizacją 
konkretnego zamówienia publicznego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-dot-
prawa-zamowien-publicznych-ii-faza-konsultacji/  
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (numer z wykazu 220). 
 

Podstawowym celem projektowanego rozporządzenia jest dostosowanie przepisów 
regulujących sposób nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu do 
zmian związanych z powszechną dematerializacją akcji. Na podstawie ustawy z dnia 30 
sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1798, z późn. zm.), z dniem 1 marca 2021 r. wszystkie dokumenty akcji utracą 
moc, a stan posiadania akcjonariuszy spółek, których akcje miały wcześniej formę dokumentu, 
będzie ustalany w oparciu o zapisy w rejestrach akcjonariuszy, prowadzonych przez podmioty 
uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. 

Ponadto projektowane rozporządzenie zawiera zmiany związane z wprowadzeniem w ustawie 
o ofercie publicznej nowych zasad ustalania minimalnej ceny wykupu akcji wprowadzonych do 
alternatywnego systemu obrotu. Ostatnią grupą zmian wprowadzanych projektowanym 
rozporządzeniem są zmiany związane z postępem technologicznym i zmianą zwyczajów 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-dot-prawa-zamowien-publicznych-ii-faza-konsultacji/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-dot-prawa-zamowien-publicznych-ii-faza-konsultacji/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-dot-prawa-zamowien-publicznych-ii-faza-konsultacji/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-dot-prawa-zamowien-publicznych-ii-faza-konsultacji/


panujących w obrocie gospodarczym od 2005 r., tj. od dnia wejścia w życie uchylanego 
rozporządzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-
nabywania-akcji-spolki-publicznej-w-drodze-przymusowego-wykupu/  
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia 
i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (numer z 
wykazu MZ 1028). 

 

Projekt rozporządzenia określa czynniki szkodliwe dla zdrowia wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 
ludzi oraz ich dopuszczalnego stężenia i natężenia. Wprowadzane regulacje umożliwią pomiar 
czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 
elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi przez wskazanie 
dopuszczalnego stężenia i natężenia tych czynników. 

W przedmiotowym projekcie rozporządzenia utrzymano podział pomieszczeń na dwie 
kategorie, tj. A i B, jednakże definiując je w sposób odmienny niż w zarządzeniu. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zdefiniowano jako: 

 pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych 
samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny – pomieszczenia kategorii A; 

 pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych 
samych osób w ciągu doby trwa do 4 godzin włącznie – pomieszczenia kategorii B. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-
dopuszczalnych-stezen-i-natezen-czynnikow-szkodliwych-dla-zdrowia-wydzielanych-przez-
materialy-budowlane-urzadzenia-i-elementy-wyposazenia-w-pomieszczeniach-przezn/  
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od 
towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (numer z wykazu 250). 

 

Niniejszy projekt przewiduje ponowne wprowadzenie od 1 września 2020 r. do dnia odwołania 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 możliwości czasowego stosowania stawki 0% dla darowizn laptopów i 
tabletów (obowiązującej pierwotnie do 30 czerwca 2020 r.) na rzecz: 

 placówek oświatowych (czyli szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół 
wyższych i placówek opiekuńczo-wychowawczych), 

 organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o 
którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1334) –  w celu dalszego nieodpłatnego przekazania 
placówkom oświatowym, 

 organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) – w celu 
dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-towarow-i-uslug-dla-ktorych-obniza-sie-stawke-podatku-od-
towarow-i-uslug-oraz-warunkow-stosowania-stawek-obnizonych/  

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-nabywania-akcji-spolki-publicznej-w-drodze-przymusowego-wykupu/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-nabywania-akcji-spolki-publicznej-w-drodze-przymusowego-wykupu/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-dopuszczalnych-stezen-i-natezen-czynnikow-szkodliwych-dla-zdrowia-wydzielanych-przez-materialy-budowlane-urzadzenia-i-elementy-wyposazenia-w-pomieszczeniach-przezn/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-dopuszczalnych-stezen-i-natezen-czynnikow-szkodliwych-dla-zdrowia-wydzielanych-przez-materialy-budowlane-urzadzenia-i-elementy-wyposazenia-w-pomieszczeniach-przezn/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-dopuszczalnych-stezen-i-natezen-czynnikow-szkodliwych-dla-zdrowia-wydzielanych-przez-materialy-budowlane-urzadzenia-i-elementy-wyposazenia-w-pomieszczeniach-przezn/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-towarow-i-uslug-dla-ktorych-obniza-sie-stawke-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-warunkow-stosowania-stawek-obnizonych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-towarow-i-uslug-dla-ktorych-obniza-sie-stawke-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-warunkow-stosowania-stawek-obnizonych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-towarow-i-uslug-dla-ktorych-obniza-sie-stawke-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-warunkow-stosowania-stawek-obnizonych/


II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści trzy 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 Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania 

lub współspalania odpadów 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 22 października 2020 roku 

(Dz.U.2020, poz. 1860). 

 Rozporządzenie określa: 1) rodzaje instalacji, dla których określa się standardy 

emisyjne w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza; 2) rodzaje źródeł 

spalania paliw, dla których określa się standardy emisyjne w zakresie wprowadzania 

gazów lub pyłów do powietrza; 3) standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów 

lub pyłów do powietrza dla instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 

współspalania odpadów; 4) dla niektórych z rodzajów instalacji i źródeł spalania paliw 

oraz dla urządzeń spalania lub współspalania odpadów: a) warunki uznawania 

standardów emisyjnych za dotrzymane, w tym stopień odsiarczania, lub b) sposób 

sprawdzania dotrzymywania standardów emisyjnych, lub c) stałe lub przejściowe 

odstępstwa od standardów emisyjnych, lub d) warunki odstępstw, granice odstępstw 

lub warunki zastosowania planu obniżenia emisji, lub e) sposoby postępowania w 

przypadku zakłóceń w pracy urządzeń ochronnych ograniczających emisję, lub f) 

przypadki, w których jest wymagane wstrzymanie podawania odpadów do spalania lub 

współspalania lub zatrzymanie instalacji i urządzenia spalania lub współspalania 

odpadów, lub g) wymagania lub ograniczenia w zakresie stosowania paliw, surowców 

lub materiałów, w tym substancji lub mieszanin, o określonych właściwościach, 

cechach lub parametrach, lub h) wymagania w zakresie stosowania określonych 

rozwiązań technicznych zapewniających ograniczanie emisji, lub i) przypadki, w 

których prowadzący instalacje lub użytkownik urządzenia spalania lub współspalania 

odpadów przekazuje organowi właściwemu do wydania pozwolenia, wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska lub ministrowi właściwemu do spraw klimatu: – 

informacje o niedotrzymaniu standardów emisyjnych oraz o odstępstwach od 

standardów emisyjnych, – informacje lub dane dotyczące warunków lub wielkości 

emisji, a także działań zmierzających do ograniczenia emisji, w tym realizacji planu 

obniżenia emisji, lub j) termin i formę przekazania informacji lub danych, o których 

mowa w lit. i. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki 

zdrowotnej 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 23 października 2020 roku 

(Dz.U.2020, poz. 1869). 



 Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynikła ze zmian organizacyjnych w 

Narodowym Funduszu Zdrowia, polegających na dokonaniu jego pionizacji poprzez 

ujednolicenie sposobu funkcjonowania Funduszu. W związku z pionizacja Funduszu, 

dokonano zmiany polegającej na zastąpieniu oddziału wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia – Funduszem jako całością. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

3/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 23 października 2020 roku 

(Dz.U.2020, poz. 1871). 

 Rozporządzenie wprowadza m.in. zmiany dotyczące:  

- § 2 regulującego obowiązkową kwarantannę osób przekraczających granicę 

państwową RP,  

- § 3a dotyczącego obowiązkowej kwarantanny osób skierowanych na testy w kierunku 

COVID-19 i obowiązkowej izolacji w warunkach domowych osoby z pozytywnym 

wynikiem testu w kierunku COVID-19 – dodano przepisy, zgodnie z którymi osoba 

skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 jest 

obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do 

wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że skierowanie na 

test nastąpiło za pośrednictwem systemu, o którym mowa w § 2 ust. 13 pkt 1. 2., 

obowiązek ten jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z 

dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi. Jednocześnie rozporządzenie wskazuje, że zakaz opuszczania miejsca 

kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania 

się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w 

kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo 

izolacji w warunkach domowych. Zgodnie z rozporządzeniem osoba, u której 

stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku 

testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w 

warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub 

poddana hospitalizacji.  

- Zgodnie z treścią dodanego  §3b. w przypadku objęcia przez organy inspekcji 

sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem 

SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym. Decyzji 

organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się. Informacja o objęciu kwarantanną osoby, 

której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. 

- zmianie uległ § 4 określający formalne podstawy wypłaty osobie poddanej 

kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych wynagrodzenia lub świadczenia 

pieniężnego z tytułu choroby. Zgodnie z nowelizacją podstawą wypłaty osobie 

poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, za okres nieobecności 

w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach 

domowych, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 



r. – Kodeks pracy, lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w 

odrębnych przepisach, jest informacja w systemie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, 

o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację, o której mowa w ust. 1, 

płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.  W przypadku 

nieprzekazania płatnikowi składek informacji w sposób określony powyżej, pracownik 

w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo 

izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu 

do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych 

przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej 

kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć 

również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Pracodawca albo podmiot 

obowiązany, o którym mowa w ust. 3, występuje do organu Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 

3. 

- zmiana dotyczy także regulacji dotyczących ograniczeń, zakazów i nakazów 

obowiązujących na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii w prowadzeniu 

określonych w rozporządzeniu działalności; zasad przemieszczania się; organizacji 

zgromadzeń, imprez, spotkań lub zebrań. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 r., z wyjątkiem: 1) § 1 

pkt 2 lit. c, d i f oraz pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 26 października 2020 r.; 2) 

§ 1 pkt 2 lit. e, który wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2020 r. 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem 

podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 26 października 2020 roku 

(Dz.U.2020, poz. 1873). 

 Rozporządzenie umożliwia felczerom sprawowanie opieki nad pacjentami 

podejrzanymi o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 

 

5/ Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 26 października 2020 roku 

(Dz.U.2020, poz. 1875). 

 Ustawa określa zasady: działania Funduszu Medycznego, zwanego dalej 

„Funduszem”, oraz jego cele; gromadzenia środków Funduszu; udzielania 

finansowania i dofinansowania ze środków Funduszu. W uzasadnieniu stawy wskazuje 

się, że celem Funduszu jest poprawa zdrowia Polaków poprzez finansowanie 

świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom do ukończenia 18 roku życia, w 

szczególności chorującym na nowotwory i choroby rzadkie, ; świadczeń opieki 

zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju; zakup 

nowoczesnych leków i technologii lekowych; finasowanie programów zdrowotnych 



oraz programów profilaktyki zdrowotnej; budowę oraz modernizację infrastruktury 

strategicznych podmiotów ochrony zdrowia (m.in. szpitali onkologicznych, 

pediatrycznych czy pulmonologicznych) oraz uczelni medycznych. 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie 

wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w 

roku 2021 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 26 października 2020 roku 

(Dz.U.2020, poz. 1882). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 


