
 

 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 15 do 21 października 2020 roku 

Raport na dzień 21 października 2020 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych.  

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2 projekty ustaw oraz 32 

projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 5. projektów 

rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) 

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 ustawy o zmianie 
ustawy o pomocy społecznej (numer z wykazu prac legislacyjnych UD131), które zostało 
przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-w-sprawie-projektu-ustawy-o-
zmianie-ustawy-o-pomocy-spolecznej-numer-z-wykazu-prac-legislacyjnych-ud131/  
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt objaśnień podatkowych w zakresie korekt cen transferowych (ustawa o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych) (projekt poza wykazem prac legislacyjnych) 

 

Przepisy dot. cen transferowych zawarte w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”), obowiązujące od 1 
stycznia 2019 r., regulują kwestie związane z dokonywaniem korekty cen transferowych: 

 przepisy art. 11e ustawy o CIT w powiązaniu z art. 12 ust. 3aa i art. 15 ust. 1ab 
ustawy o CIT oraz przepisy art. 23q ustawy o PIT w powiązaniu z art. 14 ust. 1ca i art. 
22 ust. 1ab ustawy o PIT – regulują warunki dokonywania korekty cen transferowych, 

 przepisy art. 12 ust. 3l pkt 2 i art. 15 ust. 4k pkt 2 ustawy o CIT oraz przepisy art. 14 
ust. 1o i art. 22 ust. 7e ustawy o PIT – regulują moment ujęcia korekty cen 
transferowych w księgach podatkowych. 

W celu wyjaśnienia wątpliwości dot. sposobu stosowania ww. przepisów przygotowano 
projekt dokumentu ”OBJAŚNIENIA PODATKOWE W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH 
Nr 2 – KOREKTA CEN TRANSFEROWYCH”. 
 
Projekt na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 

https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-pomocy-spolecznej-numer-z-wykazu-prac-legislacyjnych-ud131/
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-podatkowe-korekty-cen-transferowych-
mf/  
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 

ustaw (numer z wykazu UC48). 
 

Projekt ma na celu pełne i prawidłowe wdrożenie dyrektywy 2014/45/UE oraz wprowadzenie 
rozwiązań do polskiego porządku prawnego jak również zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania regulacji przewidzianych w ww. dyrektywie. 

Główne zagadnienia wymagające uregulowania w polskim prawie dotyczą przede wszystkim: 

1. wprowadzenia zmian w zakresie sprawowanego nadzoru nad przedsiębiorcami 
prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, mających na celu niezwłoczne eliminowanie i 
zapobieganie pojawianiu się w przyszłości nieprawidłowości w przeprowadzaniu 
badań technicznych, 

2. wskazania organu odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad diagnostami i 
wykonywanym przez nich badaniami technicznymi pojazdów, 

3. wprowadzenia zmian dotyczących minimalnego wyposażenia stacji kontroli pojazdów 
oraz systemu okresowego badania sprawności urządzeń stosowanych w stacji 

Starostowie pozostaną organem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli 
pojazdów oraz będą jednostką nadzorującą przedsiębiorców prowadzących ośrodki 
szkolenia diagnostów. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ruchu-
drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw/  
 
Projekty rozporządzeń: 
 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 
(numer z wykazu MZ 1044). 

 

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 i 3 nowych norm i wymogów dotyczących 
zatrudnienia dla pielęgniarek udzielających świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej w 
warunkach stacjonarnych psychiatrycznych i w warunkach stacjonarnych w izbie przyjęć. 

Ponadto, w załączniku nr 2 do rozporządzenia dokonano zmian w zakresie warunków 
realizacji świadczeń gwarantowanych w odniesieniu do personelu pielęgniarskiego (lp. 1-11 i 
14). Zmiany dotyczą rezygnacji określenia norm zatrudnienia dla pielęgniarek 
(równoważników etatu pielęgniarki na łóżko oraz kwalifikacji zawodowych w poszczególnych 
zakresach świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień). 
 
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-opieki-psychiatrycznej-i-
leczenia-uzaleznien/  
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie 

rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (numer z 
wykazu 74). 
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W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano odpowiednie zmodyfikowanie albo 
usunięcie przepisów, które zostały aktualnie określone w ustawie – Prawo o ruchu 
drogowym. Są to przepisy dotyczące m.in.: 

– określenia zasad wydawania wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, 
nowego dowodu rejestracyjnego oraz wtórników tablic rejestracyjnych, 

– określenia przepisu ustawowego dla wydawania tablicy dodatkowej, a także jej wtórnika, 
do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną pojazdu 
samochodowego, jeżeli pojazd samochodowy posiada tablice rejestracyjne, 

– określenia struktury numeru rejestracyjnego pojazdu. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-infrastruktury/  
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu 
do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (numer z wykazu 75). 

 

Projekt obejmie odpowiednio uchylenie lub zmianę przepisów rozporządzenia 
obowiązującego w zakresie związanym z: 

– wydawaniem przez organy rejestrujące wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia 
czasowego, nowego dowodu rejestracyjnego oraz wtórników tablic rejestracyjnych; 

– powiązaniem czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z czynnością 
wyrejestrowania pojazdu z urzędu, pod warunkiem złożenia oświadczenia przez właściciela 
pojazdu odbierającego pozwolenie czasowe, że pojazd zostanie wywieziony za granicę, 

– zniesieniem obowiązku zwrotu pozwolenia czasowego po upływie terminu czasowej 
rejestracji pojazdu. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-infrastruktury/  
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic 
(tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (numer z wykazu 76). 

 

Projekt rozporządzenia ma charakter wyłącznie porządkujący obecne rozporządzenie w tej 
sprawie i nie zmienia przyjętego podejścia do wysokości pobieranych opłat. Projekt 
przygotowano w związku z koniecznością zmiany odesłania zawartego w § 3 w ust. 2 
obowiązującego rozporządzenia na odesłanie do nowych przepisów ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym wprowadzanych ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o 
ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) tzw. „pakiet deregulacyjny” 
(ar. 74a ust. 9). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-infrastruktury/  
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o 

przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (numer z 
wykazu MZ 1041). 
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Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany do dotychczas obowiązujących wzorów 
oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, 
Minister Zdrowia określa wzory tych oświadczeń, zgodnie z upoważnieniem ustawowym 
zawartym w art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.). 

We wzorze oświadczenia w części dotyczącej wskazania podstawy prawnej doprecyzowano, 
że możliwe jest wskazanie jako podstawy objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym wyłącznie 
osób ubezpieczonych w Rzeczypospolitej Polskiej, dodano zastrzeżenie informujące, że 
osoby ubezpieczone w innych państwach członkowskich nie mogą złożyć oświadczenia o 
przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej wraz z przypisem, który wskazuje 
właściwe dokumenty w takim przypadku, zmieniono zakres danych identyfikujących 
niebędącą świadczeniodawcą osobę uprawnioną. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-wzorow-
oswiadczen-o-przyslugujacym-swiadczeniobiorcy-prawie-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej/  
 
 

II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano 59 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 Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu 

ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz 

trybu pracy 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 21 października 2020 roku (Dz.U. z 2020r., 
poz. 1858). 

 Rozporządzenie określa sposób: ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; składania ofert; powoływania i 
odwoływania komisji konkursowej, jej zadania oraz tryb pracy. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 

października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku 

akcyzowego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 21 października 2020 roku (Dz.U. z 2020r., 
poz. 1852). 

 Zmiana dotyczy zapisów § 14 rozporządzenia, który dotyczy określenia wyrobów 
zwalnianych od akcyzy, z chwilą przeznaczenia do badań naukowych lub badań 
związanych z jakością produktu. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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3/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie 

zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 19 października 2020 roku (Dz.U. z 2020r., 
poz. 1841). 

 Zgodnie z zapisami aktu rozporządzenia w okresie od dnia 20 października do dnia 
31 grudnia 2020 r., w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, świadczeniodawca udzielający świadczeń w rodzaju leczenie 
szpitalne jest zwolniony z obowiązku spełniania szczegółowych kryteriów wyboru 
ofert, określonych w załączniku nr 3, w Tabeli nr 1 – LECZENIE SZPITALNE – 
HOSPITALIZACJA, w kryterium Jakość, w kategorii Personel, odnoszących się do 
personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego, pod warunkiem zapewnienia przez 
kierownika podmiotu leczniczego ciągłości leczenia oraz bezpieczeństwa 
zdrowotnego świadczeniobiorców. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 19 października 2020 roku (Dz.U. z 2020r., 
poz. 1840). 

 Zgodnie z zapisami rozporządzenia w okresie od dnia 20 października do dnia 31 
grudnia 2020 r., w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji, o 
których mowa w § 3 ust. 1, jest zwolniony z obowiązku spełniania wymagań 
określonych w załączniku nr 3, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń 
odnoszących się do wymaganego personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego, pod 
warunkiem zapewnienia przez kierownika podmiotu leczniczego ciągłości procesu 
leczniczego i bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2020 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 17 października 2020 roku (Dz.U. z 2020r., 
poz. 1837). 

 Rozporządzenie wprowadza rozwiązanie umożliwiające wypłatę wynagrodzenia w 
formie zaliczkowej podmiotom leczniczym realizującym umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej,  które z uwagi na sytuację epidemiczną dotykają ograniczenia 
działalności leczniczej.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą 
od dnia 1 października 2020 r. 

 

6/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii 



 Rozporządzenie zostało opublikowane 16 października 2020 roku (Dz.U. z 2020r., 

poz. 1829). 

 Zmiany dotyczą m.in. § 6 rozporządzenia określającego działalności podlegające 

czasowemu ograniczeniu w czasie obowiązywania stanu epidemii i szczególne 

zasady prowadzenia działalności określonego rodzaju; § 12 ust. 2 określającego 

podstawy do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 

finansowanego ze środków publicznych; § 26 określającego zasady przemieszczania 

się w czasie epidemii, § 28 określającego zakaz organizowania zgromadzeń, imprez, 

spotkań lub zebrań oraz obowiązki uczestników przyjęć okolicznościowych oraz § 29 i 

30 dotyczących ograniczeń na obszarze czerwonym i żółtym. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października 2020 r., z wyjątkiem § 1 

pkt 6 lit. c tiret drugie, który wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r. 

 

 


