
 

 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 24 do 30 września 2020 roku 

Raport na dzień 29 września 2020 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych.  

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8 projektów ustaw oraz 68 projektów 

rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 5. 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 2. stanowiska Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych. 
 
1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektów rozporządzeń Ministra 

Klimatu: Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i 
znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021 r. (numer z wykazu prac 
legislacyjnych 59) oraz Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie maksymalnej ilości i 
wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych 
wysokości premii gwarantowanej w roku 2021 (numer z wykazu prac legislacyjnych 58) 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-w-sprawie-projektow-rozporzadzen-
ministra-klimatu-dot-kogeneracji-nr-z-wykazu-prac-legislacyjnych-58-i-59/  
 
2. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra 

Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, 
transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów 
pirotechnicznych (numer z wykazu prac legislacyjnych 78), które zostało przesłane do Ministerstwa 
Rozwoju. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-w-sprawie-
projektu-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-
higieny-pracy-przy-produkcji-transporcie-wewnatr/  
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o 

pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (numer z wykazu UD49) 

 
Proponowana regulacja obejmuje: 
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 zmiany w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. 
poz. 648) polegające przede wszystkim na: przeformułowaniu jednego z zadań Rzecznika z „pomoc 
w organizacji mediacji” na „organizowanie mediacji”; określeniu, że Rzecznik może w przypadku 
niektórych wniosków (dot. jasno określonych w ustawie prostych, nieskomplikowanych spraw) 
wyznaczyć organowi, organizacji lub instytucji publicznej termin na dokonanie czynności; nadaniu 
Rzecznikowi uprawnienia do brania udziału w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych (w niektórych przypadkach); 

 zmianę w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 
r. poz. 537), która zakłada wprowadzenie możliwości ustalania dla pracowników Biura Rzecznika dni 
wolnych oraz określania przez Rzecznika stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy są 
urzędnikami państwowymi, a także określać wykaz stanowisk objętych aplikacją administracyjną 
oraz zasad i trybu odbywania tej aplikacji; 

 zmianę w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) – wskazanie przy postępowaniach Rzecznika 
podobnie do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i Rzecznika Praw Dziecka (RPD). Zmiana ma 
charakter doprecyzowujący i nie wprowadza dodatkowych uprawnień w stosunku do stanu 
obecnego. 

Zmiana polegająca za zastąpieniu istniejącego obecnie w ustawie (jako jednego z zadań Rzecznika) 
sformułowania „pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji 
publicznej” zwrotem „organizowanie mediacji” wynika z faktu, że to ostatnie zakłada też np. możliwość 
zachęcania stron do ich podjęcia w ogóle oraz możliwość podejmowania dalej idących kroków, np. 
poprzez wskazanie proponowanej osoby mediatora. Pozwoli to na wyraźne ugruntowanie kompetencji 
Rzecznika w tym zakresie, przyznając mu istotną rolę w ramach systemu alternatywnego rozwiązywania 
sporów na linii przedsiębiorcy — organy administracji publicznej. Powyższe rozwiązanie powinno 
przyczynić się zatem do zwiększenia dostępności tego sposobu łagodzenia konfliktów. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-rzeczniku-malych-i-
srednich-przedsiebiorcow-ustawy-o-pracownikach-urzedow-panstwowych-oraz-ustawy-prawo-o-
postepowaniu-przed-sadami-administracyjnymi/  
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

(numer z wykazu UC30). 
 
Wobec rozstrzygnięć TSUE w sprawach C-176/17 Profi Credit Polska oraz w połączonych sprawach C-
419/18 i C-483/18 Profi Credit Polska zaszła konieczność znowelizowania przepisów kodeksu 
postępowania cywilnego dotyczących postępowania nakazowego z weksla w sporach przeciwko 
konsumentom. Konsekwencją wprowadzonych zmian do prawa procesowego jest rozszerzenie w 
dalszych przepisach projektu, ochrony konsumenta na gruncie prawa materialnego. 

Najistotniejsze zmiany dla przedsiębiorców to m.in. brak możliwości przyjmowania od konsumenta 
niezawierającego klauzuli „nie na zlecenie” w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia 
wynikającego z umowy, zwiększenie ochrony przed naruszeniem zasad konkurencji na rynku oraz 
obowiązek przedstawienia wraz z pozwem umowy zabezpieczonej wekslem wraz z załącznikami oraz 
oświadczenia o tym czy roszczenie powstało związku z tą umową. 

W zakresie zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2019 
r. poz. 1010i 1649, projekt stanowi natomiast odpowiedź na pojawiające się w praktyce trudności 
interpretacyjne w zakresie wywiedzenia na podstawie art. 3 ww. ustawy roszczenia negatoryjnego w 
związku z naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję w rozumieniu art. 6 i art. 9 ustawy 
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o ochronie konkurencji i konsumentów, a także art. 101 i art. 102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, dostosowując polską regulację do rozwiązań znanych w systemach krajowych państw 
członkowskich UE (m. in. Niemcy, Francja, Austria). 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kpc-oraz-niektorych-innych-
ustaw/  
 
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw 

(numer z wykazu UD129). 
 
Podstawowe zasady gospodarowania nieruchomościami publicznymi reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Projektowane przepisy mają na celu usprawnienie gospodarowania nieruchomościami publicznymi, 
między innymi poprzez uelastycznienie związanych z tym procedur. Uproszczenia wymaga m.in. 
procedura wyrażania zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości wchodzącej w 
skład zasobu publicznego. Racjonalne jest odstąpienie od zasady, w myśl której starostowie wraz z 
wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości na 
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, zobowiązani są do przedstawienia wojewodzie aktualnych operatów 
szacunkowych. Powyższy wymóg wiąże się z koniecznością dokonania wyceny nieruchomości przez 
rzeczoznawcę majątkowego, przez co wydatkowane są środki z budżetu przyznanego na realizację 
zadań zleconych, co nie znajduje uzasadnienia dla planowanej czynności prawnej wymagającej jedynie 
oceny wysokości proponowanego czynszu. Uelastycznienia wymagają również regulacje określające 
zasady postępowania w odniesieniu do nieruchomości będących przedmiotem darowizny dokonanej 
przez Skarb Państwa na określone cele publiczne, w sytuacji gdy cel nie jest lub nie może być 
zrealizowany z przyczyn obiektywnych lub niezależnych od działań obdarowanego. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-
nieruchomosciami-oraz-niektorych-innych-ustaw/  
 
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (numer z wykazu UC15). 
 
Celem projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 tj. oraz poz. 1076) (dalej zwaną ustawą okik) jest  podniesienie poziomu 
ochrony konsumentów oraz zwiększenie skuteczności działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów poprzez wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozporządzenia nr 2017/2394 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami 
krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i 
uchylające rozporządzenie nr 2006/2004/WE (rozporządzenie CPC). 

Wprowadzenie ustawy spowoduje potencjalnie konieczność stosowania środków wprowadzonych przez 
ustawę przez przedsiębiorców. Należy podkreślić, że reguły ustawowe  zostaną wdrożone w taki sposób, 
by przepisy prawa w pełni gwarantowały zasady sprawiedliwości proceduralnej. Ingerencja w sferę 
działania przedsiębiorców musi zapewniać możliwość weryfikacji jej zasadności i być jak najmniej 
uciążliwa dla prowadzenia przez nich działalności.  

W zakresie naruszeń powszechnych i naruszeń o wymiarze unijnym przepisy rozporządzenia określają 
współpracę właściwych organów państw członkowskim tak, by zapewnić wyeliminowanie takich naruszeń 
na obszarze całej UE. W tym celu konieczna jest współpraca organów właściwych różnych państw 
członkowskich, na obszarach których obserwowane są skutki takich naruszeń. Dlatego w stosownych 
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przypadkach wynik dochodzenia oraz ocena naruszenia powszechnego lub naruszenia powszechnego o 
wymiarze unijnym powinny być przedstawione we wspólnym stanowisku uzgadnianym przez właściwe 
organy w ramach skoordynowanego działania i kierowanym do przedsiębiorców odpowiedzialnych za 
naruszenie. Należy jednak podkreślić, że nie stanowi ono wiążącej decyzji właściwych organów, stanowi 
jednak jasny sygnał skierowany do przedsiębiorców dopuszczających się naruszeń o nieuchronności 
podjęcia środków mających na celu usunięcie takich naruszeń. 

 
Projekt ustawy na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-konkurencji-i-
konsumentow/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów 
specjalnych produkcji rolnej (numer z wykazu 221). 

 
Stosownie do art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik 
nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu 
z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2. 
Obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie 
norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2420) określa normy 
szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2020 r. 

Celem wprowadzenia niniejszego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 24 ust. 
7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z powołanym przepisem, minister właściwy 
do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, poczynając 
od roku podatkowego 2002, ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe, o których mowa w art. 
24 ust. 4, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej 
produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-norm-szacunkowych-
dochodu-z-dzialow-specjalnych-produkcji-rolnej/  
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część 

rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2019 (numer z wykazu 77). 
 
Projektowane rozporządzenie realizuje upoważnienie określone w art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 2 
października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. 
poz. 1840, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą zmieniającą ustawę o sse”. Celem rozporządzenia jest 
zapewnienie gminom możliwości uzyskania części rekompensującej subwencji ogólnej poprzez 
wskazanie gmin uprawnionych do rekompensaty w trybie art. 10 ustawy zmieniającej ustawę o sse. 

Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy zmieniającej ustawę o sse lista gmin, którym przysługuje rekompensata 
ubytku dochodów na skutek ww. zwolnienia, jest ustalana corocznie w drodze rozporządzenia ministra 
właściwego do spraw gospodarki. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mr-w-sprawie-wykazu-gmin-ktorym-
przysluguje-czesc-rekompensujaca-subwencji-ogolnej-za-rok-2019/  
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty 

mocowej (numer z wykazu 63). 
 
Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 76 
ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247), zwanej dalej „ustawą”. 

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym, rozporządzenie określa szczegółowy sposób pobierania opłaty 
mocowej, w tym terminy i sposób przekazywania operatorowi środków z tytułu opłaty mocowej, zakres i 
termin przekazywania operatorowi i płatnikowi opłaty mocowej informacji, w tym informacji o sumie 
należnych opłat mocowych i okresy rozliczeniowe między odpowiednio operatorem, płatnikami opłaty 
mocowej i innymi podmiotami zobowiązanymi do wnoszenia opłaty mocowej oraz sposób wyznaczania 
godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie na potrzeby obliczania 
opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy, biorąc pod uwagę 
zapewnienie sprawnego przebiegu procesu pozyskiwania środków z opłaty mocowej oraz zachęcanie 
odbiorców do racjonalnego wykorzystywania mocy elektrycznej w ciągu doby. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mk-w-sprawie-szczegolowego-
sposobu-pobierania-oplaty-mocowej/  
 
4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy 

pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (numer z wykazu RD212). 
 
Konieczność zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy 
pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 878) związana jest z końcem okresu jego 
obowiązywania w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz wydłużeniem przez Komisję Europejską okresu 
obowiązywania warunków udzielania pomocy regionalnej, określonych w Wytycznych w sprawie krajowej 
pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 27.7.2013), do końca 2021 r. Wskazane 
powyżej Wytyczne na lata 2014-2020 zawierają zasady ustalania krajowych map pomocy regionalnej dla 
poszczególnych państw członkowskich, w których określone są regiony kwalifikujące się do pomocy 
regionalnej oraz maksymalne intensywności tej pomocy. W przypadku Polski krajowa mapa pomocy 
regionalnej na lata 2014-2020 została zawarta w przedmiotowym rozporządzeniu. Z uwagi jednak m.in. 
na sytuację spowodowaną epidemią COVID-19, Komisja Europejska przedłużyła okres obowiązywania 
Wytycznych na lata 2014-2020 do końca 2021 r. W celu umożliwienia dalszego udzielania 
przedsiębiorcom pomocy regionalnej w 2021 r. konieczne jest zatem odpowiednie przedłużenie okresu 
obowiązywania przedmiotowego rozporządzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajace-rozporzadzenie-w-
sprawie-ustalenia-mapy-pomocy-regionalnej-na-lata-2014-2020/  
 
5. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie nadzoru nad 

działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych (numer 
z wykazu 11 – wcześniej 271). 

 
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 14 ust. 3 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 207). 
Zgodnie z brzmieniem przepisu upoważniającego, Prezes Rady Ministrów określa, w drodze 
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rozporządzenia, terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w art. 14 ust. 1 
pkt 2 ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, tj. wpłat wnoszonych przez powszechne 
towarzystwa emerytalne na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością na rynku emerytalnym, a także 
sposób pokrywania z tych wpłat kosztów nadzoru nad działalnością na rynku emerytalnym. 

Przedmiotowa ustawa wprowadziła zmiany w zakresie finansowania kosztów nadzoru. Koszty nadzoru 
są finansowane bez pośrednictwa budżetu państwa, bezpośrednio z przychodów UKNF, państwowej 
osoby prawnej działającej w oparciu o plan finansowy. Zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 
2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180, z późn. zm.), dodanym przez 
ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz 
ochrony inwestorów na tym rynku, wpłaty i opłaty na pokrycie kosztów nadzoru ustala się w oparciu o 
kwotę ustaloną w planie finansowym UKNF, a po zakończeniu roku obrotowego UKNF ustala się różnicę 
pomiędzy planowanymi a wykonanymi kosztami, którą uwzględnia się w rozliczeniu kosztów nadzoru w 
danym roku obrotowym. 

Zmiany zasad pokrywania kosztów nadzoru oznaczają konieczność zmiany poszczególnych 
rozporządzeń określających sposób ponoszenia tych kosztów przez podmioty objęte nadzorem, w tym 
także powszechne towarzystwa emerytalne. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-w-sprawie-
wplat-na-pokrycie-nadzoru-nad-dzialalnoscia-w-zakresie-funduszy-emerytalnych-i-pracowniczych-
programow-emerytalnych/  
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści sześć 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/ Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 25 września 2020 roku (Dz.U.2020, poz. 1649). 

 Zmiana dotyczy przesunięcia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 

2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

2/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 25 września 2020 roku (Dz.U.2020, poz. 1653). 

 Zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia wzorca zaświadczenia ADR, którego 

zabezpieczenia będą  kompatybilne z zabezpieczeniami określonymi przepisami 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie 

wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1281).  

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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3/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 25 września 2020 roku (Dz.U.2020, poz. 1654). 

 Zmiany dotyczą kwalifikacji poszczególnych powiatów do obszarów: czerwonego, żółtego. 

Zmiana dotyczy także określenia terminu rozpoczęcia kontynuacji leczenia uzdrowiskowego albo 

rehabilitacji uzdrowiskowej uzgadnianego przez świadczeniodawcę, u którego świadczeniobiorca 

przerwał pobyt. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 września 2020 r. 

4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2020 r. zmieniające 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 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 29 września 2020 roku (Dz.U.2020, poz. 1667). 

 Wprowadzane rozwiązania polegają na odpowiednim wydłużeniu terminów, tak aby zapewnić 

możliwość zatwierdzenia sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia spółdzielni 

mieszkaniowych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 oraz wprowadzeniu możliwości zatwierdzania sprawozdań finansowych przez 

jednostki o bardzo liczebnych organach zatwierdzających, w terminie umożliwiającym 

zorganizowanie posiedzeń tychże organów. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 21 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych 

inwestycji 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 30 września 2020 roku (Dz.U.2020, poz. 1682). 

 Celem nowelizacji jest uwzględnienie w obszarze „wykorzystanie OZE” nowego rodzaju 

przedsięwzięć – zakupu i instalacji w budynku mieszkalnym punktu ładowania wykorzystującego 

energię elektryczną wytwarzaną przez prosumenta energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt. 

27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 

284, 568, 695 i 1086) w instalacji odnawialnego źródła energii lub wykorzystującego energię 

elektryczną pobraną przez tego prosumenta z sieci dystrybucyjnej podlegającą rozliczeniu z 

energią elektryczną wytwarzaną przez niego w instalacji odnawialnego źródła energii, wraz z 

infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania tego punktu, a w konsekwencji umożliwienie 

finansowania tego rodzaju przedsięwzięć ze środków zgromadzonych na Rachunku 

klimatycznym w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW. 

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

 


