
 

 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 8 do 14 października 2020 roku 

Raport na dzień 14 października 2020 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych.  

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 18 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 7. 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 jedno stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów 

prawnych. 

 
Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra 
Klimatu w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej (nr 63 w Wykazie prac 
legislacyjnych Ministra Klimatu), które zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu. 
 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-w-sprawie-projektu-
rozporzadzenia-ministra-klimatu-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-pobierania-oplaty-
mocowej-nr-63-w-wykazie-prac-legislacyjnych-ministra-klimatu/  
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o czasie pracy maszynistów (numer z wykazu UD48) 
 

Celem projektowanej ustawy o czasie pracy maszynistów jest uregulowanie, w odrębnym 
akcie prawnym, jednolitych norm i wymiaru czasu pracy maszynistów, a także obowiązków 
pracodawców i podmiotów korzystających z pracy lub usług maszynistów w celu eliminowania 
zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego wynikających z nieprzestrzegania standardów 
prawa pracy. 

W transporcie kolejowym grupą zawodową kluczową pod względem bezpieczeństwa ruchu są 
maszyniści oraz prowadzący pojazdy kolejowe. Wynika to z zakresu ich kompetencji i zakresu 
czynności, które wykonują. Maszyniści mają obowiązek posiadać szczegółową znajomość 
pojazdów kolejowych, odcinków linii kolejowych oraz przepisów wewnętrznych przewoźników 
kolejowych i  zarządców infrastruktury. Specyfika i charakter pracy maszynisty wymaga 
również konieczności stałej współpracy z pracownikami zatrudnionymi na innych stanowiskach 
kolejowych: kierownikiem pociągu, dyżurnym ruchu, rewidentem, dyspozytorem, 
manewrowym, ustawiaczem, zwrotniczym. 

Dlatego konieczne jest wprowadzenie na wzór ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie 
pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412), szczególnej regulacji ustawowej dotyczącej 
czasu pracy maszynistów. 
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Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-czasie-pracy-maszynistow/  
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD136). 
 

Podjęcie prac nad projektem ustawy wynika przede wszystkim z konieczności wsparcia 
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obniżenia kosztów gospodarki odpadami oraz 
poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi. Rozwiązania 
zawarte w projekcie ustawy mają na celu m.in. zagwarantowanie osiągnięcia przez gminy 
poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych poprzez: 

 przepis dotyczący obliczania poziomu recyklingu i przygotowanie do ponownego 
użycia za rok 2020 nadal metodą odnoszącą się do 4 frakcji odpadów, a nie wszystkich 
wytworzonych odpadów (metoda umożliwi wykazanie wyższego poziomu recyklingu w 
raporcie dla Komisji Europejskiej); 

 zastosowanie metody odnoszącej się do wszystkich wytworzonych odpadów dopiero 
do obliczania poziomu od roku   2021 (umożliwiają to postanowienia dyrektywy UE); 

 zmianę przepisów odnoszących się do celów w zakresie recyklingu na poszczególne 
lata: 2020, 2025, 2030, 2035 (bez wskazywania, że muszą być one osiągane w każdym 
poszczególnym roku). 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-utrzymaniu-
czystosci-i-porzadku-w-gminach-oraz-niektorych-innych-ustaw/  
 
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (numer z wykazu UD131). 

 

Celem projektowanej ustawy jest realizacja części postulatów podmiotów zajmujących się 
stosowaniem przepisów dotyczących pomocy społecznej w praktyce, jak również zmiana lub 
doprecyzowanie niektórych norm, których stosowanie spotykało się z trudnościami i różnym 
stosowaniem w praktyce. Projekt jest również odpowiedzią na wnioski napływające od 
pracowników socjalnych, związane z koniecznością doregulowania przepisów dotyczących 
wykonywania przez nich zawodu. Pozostałe przepisy mają charakter doprecyzowujący lub 
wynikają z konieczności ujednolicenia brzmienia przepisów ustawy z innymi aktami prawnymi. 

Projekt przewiduje m.in.: 

1) zmianę w zakresie ustalania wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie 
gospodarującej. 

2) niewliczanie do dochodu ustalanego na potrzeby ustawy o pomocy społecznej: 

– środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy 
publiczne mające na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego, 

– refundacji kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), tj.  kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które 
są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne (lub inne uprawnione) do szkoły 
lub przedszkola. 

3) wprowadzenie limitów potrąceń na świadczeniach z pomocy społecznej. 

4) uelastycznienie możliwości przyznawania świadczeń niepieniężnych 

5) poprawę warunków pracy pracowników socjalnych oraz możliwość zdobycia uprawnień do 
wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji w 
ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-pomocy-
spolecznej/  
 
Projekty rozporządzeń: 
 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 
terapii (numer z wykazu MZ 1050). 

 
Projekt powstał w związku z koniecznością zwiększenia dostępności do leczenia szpitalnego 
pacjentów chorych na COVID-19, których stan wymaga hospitalizacji, w sytuacji 
dynamicznego wzrostu liczby pacjentów. Zaproponowano wyłączenie stosowania standardu 
anestezjologicznego określonego w zmienianym rozporządzeniu wobec podmiotów 
leczniczych, któremu wojewoda lub minister właściwy do spraw zdrowia, działając 
odpowiednio na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 11 ust. 1 oraz 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.) wydali polecenia dotyczące zapewnienia 
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom zakażonym wirusem SARS-COV-2 (szpital 
III poziomu), przez okres obowiązywania tego polecenia. Jednocześnie w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa świadczeniobiorców. 
 
Projekt rozporządzenia przyjęty w trybie obiegowym przez RM na etapie konsultacji 
publicznych a obecnie został skierowany do ogłoszenia. (8 i 12 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/informacja-o-projektach-rozporzadzen-ministra-
zdrowia/  
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (numer z wykazu MZ 1049). 
 
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w 
izolatoriach stanowi wykonanie fakultatywnego upoważnienia dla ministra właściwego do 
spraw zdrowia, zawartego w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.). Projektowana zmiana ma na celu 
umożliwienie pobytu w jednym pokoju więcej niż jednego pacjenta w izolatorium z 
potwierdzonym dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. co zwiększy 
liczbę dostępnych miejsc w izolatoriach, co pozwoli optymalne wykorzystanie obiektów 
przeznaczonych na izolatoria oraz rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do kierowania 
do izolatorium o lekarzy udzielających  świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej, co pozwoli na szybkie kierowanie pacjentów podejrzanych i zakażonych wirusem 
SARS-CoV-2. 
 
Projekt rozporządzenia przyjęty w trybie obiegowym przez RM na etapie konsultacji 
publicznych a obecnie został skierowany do ogłoszenia. (8 i 12 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/informacja-o-projektach-rozporzadzen-ministra-
zdrowia/  
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnopolskiego kardiologiczno-

kardiochirurgicznego rejestru przezcewnikowego leczenia zastawek serca „POL-
TaVALVE” (numer z wykazu MZ 1036). 

 
Projekt rozporządzenia zakłada utworzenie rejestru medycznego gromadzącego dane 
dotyczące wykonywanych w Rzeczypospolitej Polskiej przezcewnikowych zabiegów na 
zastawkach serca, tj. zastawce aortalnej, mitralnej, trójdzielnej i płucnej. Analiza 
gromadzonych w rejestrze danych pozwoli na obiektywną ocenę wyników zastosowanego 
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leczenia u usługobiorców w perspektywie wczesnej, średnio-, jak i długoterminowej w 
podmiotach wykonujących te wysokospecjalistyczne świadczenia. Wdrożenie rejestru pozwoli 
m.in. na monitorowanie jakości, skuteczności i bezpieczeństwa leczenia wad serca metodami 
przezcewnikowymi w perspektywie wczesnej, średnio- i długoterminowej. Obowiązek 
przekazywania danych do rejestru będzie obowiązywał usługodawców wykonujących 
przezcewnikowe zabiegi na zastawkach serca. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-
ogolnopolskiego-kardiologiczno-kardiochirurgicznego-rejestru-przezcewnikowego-leczenia-
zastawek-serca-pol-tavalve/  
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania w zakresie wypłaty odszkodowań oraz udzielania 
dotacji celowych i pożyczek ze środków Funduszu Reprywatyzacji (numer z wykazu 243). 

 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie wypłaty 
odszkodowań oraz udzielania dotacji celowych i pożyczek ze środków Funduszu 
Reprywatyzacji stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 30 
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Projektowane 
rozporządzenie wprowadza m.in rozwiązania w postaci: 

 wypłaty odszkodowania, lub innego świadczenia pieniężnego, w tym kosztów ze 
środków Funduszu na podstawie wniosku organu, który reprezentuje Skarb Państwa 
we właściwym postępowaniu administracyjnym lub sądowym. 

 realizacji porozumień w sprawie dotacji celowych na rzecz jednostek samorządu 
terytorialnego (JST) zawieranych pomiędzy ministrem do spraw finansów publicznych 
a JST, na dofinansowanie zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego 
przez Skarb Państwa, na podstawie wniosków JST. 

 wprowadzenia możliwości powierzenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego, w drodze 
umowy, dokonywania oceny i analizy wniosku o udzielenie z Funduszu dotacji celowej 
dla JST 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-
szczegolowego-sposobu-postepowania-w-zakresie-wyplaty-odszkodowan-oraz-udzielania-
dotacji-celowych-i-pozyczek-ze-srodkow-funduszu-reprywatyzacji/  
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie informacji o 

złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach 
przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (numer z wykazu 68). 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 81 
ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 
oraz z 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Rozporządzenie określa 
zakres danych zawartych w informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofertach, jej wzoru, sposobu sporządzania oraz sposobu i trybu jej 
przekazywania. 

Obowiązek przekazywania informacji będzie miał zastosowanie do wszystkich 
zamawiających, w zakresie wszystkich rodzajów zamówień, niezależnie od ich wartości 
(oczywiście dotyczy zamówień, do których ma zastosowanie ustawa Pzp, czyli o wartości 
równej lub przekraczającej 130 000 zł). Zakres bieżącej analizy będzie dotyczył informacji o 
złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, które 
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zamawiający powinien przekazać nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio 
ofert lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-informacji-
o-zlozonych-wnioskach-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-postepowaniu-lub-ofertach-
przekazywanej-prezesowi-urzedu-zamowien-publicznych/  
 
6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania 

do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku 
konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (numer z wykazu RD221). 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 394 
ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 
oraz z 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517), zwanej dalej „nową ustawą Pzp”. Wskazany przepis 
upoważnia Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia organów właściwych do 
występowania z wnioskiem do Komisji Europejskiej o stwierdzenie, że zamawiający 
wykonujący działalność sektorową, działają na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie 
jest ograniczony, mając na względzie rodzaj działalności oraz zakres działania organów, a 
także znajomość przez te organy funkcjonowania rynku w zakresie danej działalności. 

Projekt rozporządzenia będzie miał potencjalny wpływ na liczbę udzielanych zamówień 
sektorowych zwłaszcza dla przedsiębiorstw sektora wydobywczego, energetycznego, 
transportu publicznego i świadczących usługi pocztowe. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-organow-
wlasciwych-do-wystepowania-do-komisji-europejskiej-z-wnioskiem-o-stwierdzenie-
prowadzenia-dzialalnosci-na-rynku-konkurencyjnym-do-ktorego-dostep-nie-jest-o/  
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które 
pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (numer z wykazu 77). 

 
W związku ze zmianami wprowadzonymi w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 
transporcie kolejowym (Dz. U.  z  2020 r. poz. 1043, z późn. zm.) przez ustawę z dnia 17 
września 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, konieczne jest uwzględnienie w 
rozporządzeniu nowej opłaty za wyznaczanie podmiotu wnioskującego o wykonywanie zadań 
jednostki wyznaczonej oraz rozszerzanie zakresu uprawnień jednostki wyznaczonej. 
Projektowane rozporządzenie wprowadza jedynie nowy rodzaj opłaty wynikający ze 
znowelizowanego art. 16 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, 
poza tym nie wprowadza żadnych innych zmian w porównaniu do obecnie obowiązującego 
stanu prawnego. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajace-
rozporzadzenie-w-sprawie-czynnosci-wykonywanych-przez-prezesa-urzedu-transportu-
kolejowego-za-ktore-pobierane-sa-oplaty-oraz-wysokosci-tych-oplat-i-trybu-ich-po/  
 
 
 
 
 
 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-informacji-o-zlozonych-wnioskach-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-postepowaniu-lub-ofertach-przekazywanej-prezesowi-urzedu-zamowien-publicznych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-informacji-o-zlozonych-wnioskach-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-postepowaniu-lub-ofertach-przekazywanej-prezesowi-urzedu-zamowien-publicznych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-informacji-o-zlozonych-wnioskach-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-postepowaniu-lub-ofertach-przekazywanej-prezesowi-urzedu-zamowien-publicznych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-organow-wlasciwych-do-wystepowania-do-komisji-europejskiej-z-wnioskiem-o-stwierdzenie-prowadzenia-dzialalnosci-na-rynku-konkurencyjnym-do-ktorego-dostep-nie-jest-o/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-organow-wlasciwych-do-wystepowania-do-komisji-europejskiej-z-wnioskiem-o-stwierdzenie-prowadzenia-dzialalnosci-na-rynku-konkurencyjnym-do-ktorego-dostep-nie-jest-o/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-organow-wlasciwych-do-wystepowania-do-komisji-europejskiej-z-wnioskiem-o-stwierdzenie-prowadzenia-dzialalnosci-na-rynku-konkurencyjnym-do-ktorego-dostep-nie-jest-o/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-czynnosci-wykonywanych-przez-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego-za-ktore-pobierane-sa-oplaty-oraz-wysokosci-tych-oplat-i-trybu-ich-po/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-czynnosci-wykonywanych-przez-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego-za-ktore-pobierane-sa-oplaty-oraz-wysokosci-tych-oplat-i-trybu-ich-po/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-czynnosci-wykonywanych-przez-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego-za-ktore-pobierane-sa-oplaty-oraz-wysokosci-tych-oplat-i-trybu-ich-po/


II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano sześćdziesiąt aktów prawnych: 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 Finansów z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania 

jednostkowe wyrobów spirytusowych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 października 2020 roku 

(Dz.U.2020, poz. 1794). 

 Na skutek nowelizacji w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 września 2019 r. 

w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania 

jednostkowe wyrobów spirytusowych w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „do 

dnia 31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 30 czerwca 2021 r.”.  

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

2/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 października 2020 roku 

(Dz.U.2020, poz. 1789). 

 Rozporządzenie określa następujące zmiany w treści klauzuli wykonalności: a/ jeżeli 

orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, w treści klauzuli wykonalności 

wskazuje się datę, z jaką orzeczenie się uprawomocniło, b/ jeżeli z treści orzeczenia o 

kosztach procesu nie wynika wprost, od jakiej daty należą się od nich odsetki 

przyznane na podstawie art. 98 § 1 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego, w treści klauzuli wykonalności wskazuje się tę datę. 

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

3/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 13 października 2020 roku 

(Dz.U.2020, poz. 1785). 

 Głównym celem wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 

czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień jest określenie w załącznikach nr 1, 4 i 5 nowych 

norm zatrudnienia dla pielęgniarek udzielających świadczeń z zakresu opieki 

psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, w warunkach 

dziennych psychiatrycznych oraz w warunkach dziennych leczenia uzależnień. 

Ponadto, w ww. zakresach świadczeń wprowadzono zmiany dotyczące wymogu 

posiadania przez pielęgniarki dodatkowych kwalifikacji zawodowych.  

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

4/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. w sprawie określenia 

wysokości opłat za krew i jej składniki w 2021 r. 



 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 12 października 2020 roku 

(Dz.U.2020, poz. 1768). 

 rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 19 

ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. oraz 

z 2020 r. poz. 567). Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw zdrowia, po 

zasięgnięciu opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, określa corocznie, do dnia 

30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane 

przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym 

roku kalendarzowym, uwzględniając rodzaje kosztów ponoszonych przez jednostki 

organizacyjne publicznej służby krwi w związku z pobieraniem krwi i jej składników oraz 

preparatyką, przechowywaniem i wydawaniem, a także uwzględniając średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku 

kalendarzowym, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.   

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

5/ Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 12 października 2020 roku 

(Dz.U.2020, poz. 1768). 

 Zgodnie z zapisami nowelizacji za zstępnych w rozumieniu ustawy o podatku od 

spadku i darowizn uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały w 

rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-

wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których 

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), a za wstępnych także odpowiednio osoby 

tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z 

dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej. Ustawa określa ponadto, że do nabycia własności rzeczy 

lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie nowelizacji, stosuje 

się przepisy ustawy zmienianej w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w 

życie nowelizacji. 

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

6/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i 

intensywnej terapii 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 9 października 2020 roku 

(Dz.U.2020, poz. 1751). 

 Rozporządzenie wyłącza stosowanie standardu anestezjologicznego określonego w 

zmienianym rozporządzeniu wobec podmiotów leczniczych, któremu wojewoda lub 

minister właściwy do spraw zdrowia, działając odpowiednio na podstawie art. 10 ust. 2 

pkt 1 lit. b, art. 11 ust. 1 oraz 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.) wydali polecenia dotyczące zapewnienia 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom zakażonym wirusem SARS-COV-2 

(szpital  III poziomu), przez okres obowiązywania tego polecenia. Jednocześnie w celu 



zagwarantowania bezpieczeństwa świadczeniobiorców przywrócono konieczność 

prowadzenia znieczulenia wyłącznie u jednego pacjenta w tym samym czasie. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

7/ Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania 

społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 8 października 2020 roku 

(Dz.U.2020, poz. 1747). 

 Ustawa wprowadza zmiany m.in. w:  ustawie z dnia 27 października 1994 r. o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym w zakresie opłaty 

paliwowej; ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 

przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne; ustawie z dnia 8 września 2000 r. o 

komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 

Państwowe”;  ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; ustawie 

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; ustawie z dnia 23 października 2018 r. 

o Funduszu Dróg Samorządowych; ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej; ustawie 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; ustawie 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;. 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem 

przepisów wymienionych w nowelizacji. 

 

 

8/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ewidencji obrotu 

towarami o znaczeniu strategicznym 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 października 2020 roku 

(Dz.U.2020, poz. 1743). 

 Rozporządzenie określa szczegółowe informacje gromadzone w ewidencji obrotu 

towarami o znaczeniu strategicznym oraz sposób jej prowadzenia. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

9/ Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla magazynowania odpadów 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 października 2020 roku 

(Dz.U.2020, poz. 1742). 

 Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, 

obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, 

tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz 

magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, a także czas 



magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 
 


