
 

 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 12 do 18 listopada 2020 roku 

Raport na dzień 18 listopada 2020 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych.  

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8 projektów ustaw oraz 31 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 9. 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 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych. 
 
Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu 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 prac legislacyjnych MZ 1028), które zostało 
przesłane do Ministerstwa Zdrowia 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/uwagi-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-dopuszczalnych-stezen-i-natezen-
czynnikow-szkodliwych-dla-zdrowia-wydzielanych-przez-materialy-budowlane-urzad/  
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (numer z wykazu UD94) 
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym przewiduje zmianę art. 66 ustawy 
z dnia 30 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą”. Obowiązujące przepisy ustawy określają obowiązek wyposażenia – 
autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony 
i ciągnika samochodowego, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu 
pojazdów powyżej 3,5 tony w homologowany ogranicznik prędkości, ograniczający ich 
prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h. Zmieniony art. 66 ust. 1a zachowuje powyższy 
obowiązek, odwołując się do pojazdów kategorii homologacyjnej M2, M3 oraz N2, N3, 
dostosowując przepisy ustawy do terminologii stosowanej w przepisach Unii Europejskiej. 
Ponadto mając na uwadze, że określony obecnie w ustawie zbiór pojazdów, którego 
obowiązek wyposażenia w homologowany ogranicznik prędkości nie dotyczy był niepełny, w 
zmienionym art. 66 ust. 1b ustawy uwzględniono także inne pojazdy, które zostały 
zarejestrowane stosownie przed dniem 1 stycznia 1988 r. lub 1 października 2001 r. 
 
Projekt 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-wraz-z-aktem-wykonawczym/  
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2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 

niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD143) 
 

Zmiana ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, jest konieczna ze względu na brak 
możliwości przymusowego dochodzenia należności z tytułu podatku od towarów i usług 
rozliczanego w procedurze szczególnej  od podatnika, którego miejscem zamieszkania lub 
siedziby jest inne państwo niż Polska i w tym państwie została złożona deklaracja. Ponadto 
konieczna jest zmiana definicji wynagrodzenia za pracę w zakresie zapewnienia ochrony 
środków pieniężnych zobowiązanego służących utrzymaniu jego i jego rodziny otrzymywanych 
z tytułu wynagrodzeń, zleceń i innych świadczeń okresowych związanych z pracą lub 
wykonywaną funkcją oraz objęcie ochroną wierzytelności powtarzających się stanowiące 
jedyne źródło dochodu zobowiązanego będącego osobą fizyczną. Ponadto zaproponowano 
inne zmiany usuwające wątpliwości interpretacyjne co do stosowania przepisów ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 
Projekt na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-postepowaniu-
egzekucyjnym-w-administracji-oraz-niektorych-innych-ustaw/  
 
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (numer z wykazu UC58) 
 

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie nowego obowiązku przekazywania w 
określonym terminie, danych identyfikacyjnych dla zakładu, na terenie którego prowadzona 
jest instalacja wymieniona w załączniku I do rozporządzenia 166/2006, niezależnie od tego, 
czy w danym roku sprawozdawczym prowadzący instalację stwierdził przekroczenia progów 
uwolnień i transferów zanieczyszczeń. 

Dodatkowo proponuje się: 

 wprowadzenie nowych sankcji administracyjnych w stosunku do prowadzących 
instalację, tj. kary administracyjnej w wysokości 5000 zł za nieprzekazanie 
w  wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, na terenie 
którego instalacja jest prowadzona, 

 wprowadzenie kary administracyjnej w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, 
nie więcej jednak niż za 365 dni (zamiast 50 000 zł) za nieprzekazanie przez 
prowadzącego instalację w terminie, danych o przekroczeniu wartości progowych dla 
uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych 
w rozporządzeniu 166/2006, 

 zmniejszenie wysokości kary administracyjnej z kwoty 25 000 zł na przedział kary w 
wysokości od  500 zł do 5 000 zł, wymierzanej w zależności od wagi naruszenia, za 
niezapewnienie przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod 
względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności. 

 
Projekt na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-ochrony-
srodowiska/  
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy 

rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (numer z wykazu 96). 
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Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia związana jest z obowiązkiem wykonania 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 544 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych. Wskazany przepis zawiera upoważnienie dla Prezesa Rady 
Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowego sposobu wnoszenia odwołania i innych pism w postępowaniu odwoławczym 
oraz trybu postępowania z wniesionym odwołaniem; 

2) szczegółowego trybu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań oraz sposób 
przygotowania rozprawy. 

Przepisy projektowanego rozporządzenia regulują kwestię sposobu wnoszenia odwołania, w 
tym przewidują pełną elektronizację tego procesu. Doprecyzowują one również kwestie 
związane z postępowaniem dowodowym oraz przebiegiem rozprawy, a także uprawnienia 
stron w zakresie dostępu do akt sprawy odwoławczej. 
 
Projekt rozporządzenia konsultowany na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania 
(4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-prm-w-sprawie-regulaminu-
postepowania-przy-rozpoznawaniu-odwolan-do-krajowej-izby-odwolawczej/  
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o 
działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (numer z wykazu MZ 1059). 

 

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 
r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1117) w zakresie wdrożenia do prawodawstwa polskiego postanowień dyrektywy 
2019/130 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. 
zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem 
dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy 
(Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112) zwanej dalej „dyrektywą Rady 2014/27/WE”. W 
projektowanym rozporządzeniu określono wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, 
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-substancji-chemicznych-ich-mieszanin-czynnikow-lub-procesow-
technologicznych-o-dzialaniu-rakotworczym-lub-mutagennym-w-srodowisku-pra/  
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (numer z wykazu 58). 

 

Rozporządzenie to znowelizuje obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.). Głównym celem nowelizacji jest 
ograniczenie możliwych problemów z terminowym rozpatrywaniem m.in. wniosków o 
pozwolenie na budowę, wniosków o zatwierdzenie projektu budowlanego itd. poprzez  dodanie 
przepisów przejściowych, w zakresie wymagań dotyczących oszczędności energii i 
izolacyjności cieplnej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które wdraża cześć przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153, z 18.06.2010, str. 13, z późn. zm.). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-
ich-usytuowanie/  
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie 

zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (numer z wykazu 46). 
 

Projektowane rozporządzenie w § 1 określa wysokość opłaty za wydanie poszczególnych 
kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego. Należy wyjaśnić, że wysokości 
opłat w przypadku kategorii od I – IV i kategorii V zezwolenia nie uległa zmianie w stosunku 
do obecnie obowiązującej. Zmiany polegają jedynie na zmianie numeracji kategorii zezwoleń. 
Natomiast z uwagi na połączenie obowiązującej kategorii V z kategorią VI – dla projektowanej 
kategorii IV zezwoleń ustalono w art. 64f ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym maksymalną 
stawkę opłaty za wydanie zezwolenia kategorii IV w wysokości 5800 zł (tzn. w wysokości jak 
obecnie dla kategorii VI). Tym samym opłata za wydanie zezwolenia została w rozporządzeniu 
określona w wysokości jak dla obowiązującej kategorii VI. 
 
Projekt rozporządzenia konsultowany na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-wysokosci-
oplat-za-wydanie-zezwolenia-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego/  
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłaty za wydanie 

odstępstwa od warunków technicznych jakim powinien odpowiadać pojazd (numer z 
wykazu UD94). 

 

Potrzeba wprowadzenia rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłaty za 
wydanie odstępstwa od warunków technicznych jakim powinien odpowiadać pojazd jest 
podyktowana koniecznością wykonania przepisu art. 67 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
r. – Prawo o ruchu drogowym. Ustawodawca ograniczył wysokość opłaty do 600 zł. W 
rozporządzeniu ustalono opłatę w wysokości 450 zł. 
 
Projekt rozporządzenia 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-wraz-z-aktem-wykonawczym/  
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie 

w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania 
zezwolenia na pracę (numer z wykazu 59). 

 

Projekt rozporządzenia przewiduje zwolnienie z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę 
cudzoziemców posiadających wizę wydaną w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z 
uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe. Przewiduje się, że ułatwi to 
osobom, które uzyskały taką wizę, pełną adaptację na polskim rynku pracy i w społeczeństwie, 
zwiększając szansę na samodzielne funkcjonowanie. Zgodnie z założeniami możliwość 
wydawania takiej wizy będzie uruchamiana przez państwo w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, w tym zgodnie z aktualnymi priorytetami Rządu RP i realnymi możliwościami 
państwa. Projekt rozporządzenia zwalnia również z konieczności uzyskania zezwolenia na 
pracę cudzoziemców posiadających wizę z adnotacją „Poland Business Harbour” (PBH), 
będącą nazwą programu rządowego  skierowanego do specjalistów IT, start-upów oraz innych 
firm chcących relokować swój biznes do Polski. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-mrpit-zmieniajace-rozporzadzenie-
w-sprawie-przypadkow-w-ktorych-powierzenie-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi-na-
terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-jest-dopuszczalne-bez-koniecznosci-u/  
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych 
jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym (numer z wykazu 166). 

 

Projekt rozporządzenia zmienia harmonogram rozdysponowania określonych zasobów 
częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno – rządowym. 
Przy czym projekt uwzględnia zarówno przeznaczenia częstotliwości określone w Krajowej 
Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, jak i wymagania stosowane przy określaniu Krajowej 
Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. Efektem projektowanych regulacji będzie 
przewidywalność działań państwa w zakresie regulowanym harmonogramem, tj. w zakresie 
terminu do rozdysponowania częstotliwości. Zmiana harmonogramu niewątpliwie wpłynie na 
tworzone przez przedsiębiorców plany biznesowe, a także będzie miała wpływ na określenie 
przez nich ryzyk związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mc-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-harmonogramu-rozdysponowania-okreslonych-zasobow-
czestotliwosci-uzytkowanych-jako-cywilne-w-uzytkowaniu-cywilnym-lub-cywilno-rzadowym/  
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których 
zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy 
miejscowo (numer z wykazu 240). 

 

Odnośnie do zmiany funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych 
przewidziano utworzenie następującej struktury: 

 jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym zapewniający 
kompleksową i profesjonalną obsługę podatkowym grupom kapitałowym i spółkom ich 
tworzącym oraz prowadzący jednolitą politykę w zakresie spraw dotyczących 
kluczowych podmiotów z całego kraju (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy 
w Warszawie); 

 dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych działających we wszystkich 
województwach (w każdym województwie po jednym wyspecjalizowanym urzędzie 
skarbowym z wyjątkiem województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, 
w których będą po dwa urzędy), w tym jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy, który 
oprócz zasięgu województwa, będzie właściwym również na obszarze całego kraju 
dla podatników i płatników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6–7 projektu (Drugi 
Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie). 

Mając na uwadze powyższą propozycję, kategorie podatników i płatników będących we 
właściwości ww. urzędów przedstawiają się następująco (m.in.) 

 jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) lub ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668);. Podmioty 
te, ze względu na powstałe w 2016 r. zmiany oraz specyfikę w zakresie rozliczeń 
podatkowych, wymagają od urzędów skarbowych większego zaangażowania oraz 
pogłębionej analizy. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, indywidualne jednostki budżetowe – 
np. kilka szkół z jednej gminy – winny rozliczać się jako jeden podmiot np. jako gmina. 

https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-mrpit-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-przypadkow-w-ktorych-powierzenie-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-jest-dopuszczalne-bez-koniecznosci-u/
https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-mrpit-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-przypadkow-w-ktorych-powierzenie-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-jest-dopuszczalne-bez-koniecznosci-u/
https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-mrpit-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-przypadkow-w-ktorych-powierzenie-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-jest-dopuszczalne-bez-koniecznosci-u/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mc-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-harmonogramu-rozdysponowania-okreslonych-zasobow-czestotliwosci-uzytkowanych-jako-cywilne-w-uzytkowaniu-cywilnym-lub-cywilno-rzadowym/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mc-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-harmonogramu-rozdysponowania-okreslonych-zasobow-czestotliwosci-uzytkowanych-jako-cywilne-w-uzytkowaniu-cywilnym-lub-cywilno-rzadowym/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mc-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-harmonogramu-rozdysponowania-okreslonych-zasobow-czestotliwosci-uzytkowanych-jako-cywilne-w-uzytkowaniu-cywilnym-lub-cywilno-rzadowym/


Przed tym wyrokiem jednostki budżetowe rozliczały się samodzielnie, niekiedy nawet 
w różnych urzędach skarbowych – dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów 
skarbowych o zasięgu wojewódzkim: 

 osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
których przychód/obrót wynosi co najmniej 3 mln euro i nie przekracza 50 mln euro; – 
dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim: 

 podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład, krajowe zakłady 
ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895 i 
1180), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
których przychód/obrót przekroczył kwotę 50 mln euro. – jeden wyspecjalizowany 
urząd skarbowy o zasięgu krajowym (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w 
Warszawie): 

 jednostek działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 i 695), – jeden spośród ww. dziewiętnastu 
wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim, tj. Drugi 
Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, oprócz ww. kategorii podatników i 
płatników, o zasięgu krajowym 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-mffipr-zmieniajace-rozporzadzenie-
w-sprawie-niektorych-podatnikow-i-platnikow-w-odniesieniu-do-ktorych-zadania-sa-
wykonywane-przez-naczelnika-urzedu-skarbowego-innego-niz-wlasciwy-miej/  
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (numer z wykazu 403). 
 

Rada Ministrów podjęła decyzję o zmianie granic 13 obszarów specjalnej ochrony ptaków i o 
przekazaniu listy zmian granic do Komisji Europejskiej – uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 
8 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu 
„Lista zmian granic obszarów Natura 2000” (M.P. poz. 208). W efekcie wprowadzonych zmian 
łączna powierzchnia obszarów specjalnych ptaków Natura 2000 w Polsce zwiększy sięo ok. 4 
830 ha, tj. ok. 49 km2. Biorąc pod uwagę, że łączna powierzchnia obszarów specjalnej ochrony 
ptaków w Polsce wynosi ok. 55 600 km2, przedmiotowa zmiana oznacza wzrost powierzchni 
o ok. 0,09 %. 

W projekcie przewidziano zmiany dotyczące obszaru Łęgi Odrzańskie (PLC020002): 20 
868,37 ha położonych w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Głogów – gmina miejska 
(132,59 ha), Głogów – gmina wiejska (914,87 ha), Pęcław (1 217,01 ha), Prochowice (992,14 
ha), Rudna (1 371,74 ha), Ścinawa (1 919,89 ha). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-klimatu-i-
srodowiska-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-obszarow-specjalnej-ochrony-ptakow/  
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści dziewięć 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: 

https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-mffipr-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-niektorych-podatnikow-i-platnikow-w-odniesieniu-do-ktorych-zadania-sa-wykonywane-przez-naczelnika-urzedu-skarbowego-innego-niz-wlasciwy-miej/
https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-mffipr-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-niektorych-podatnikow-i-platnikow-w-odniesieniu-do-ktorych-zadania-sa-wykonywane-przez-naczelnika-urzedu-skarbowego-innego-niz-wlasciwy-miej/
https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-mffipr-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-niektorych-podatnikow-i-platnikow-w-odniesieniu-do-ktorych-zadania-sa-wykonywane-przez-naczelnika-urzedu-skarbowego-innego-niz-wlasciwy-miej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-klimatu-i-srodowiska-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-obszarow-specjalnej-ochrony-ptakow/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-klimatu-i-srodowiska-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-obszarow-specjalnej-ochrony-ptakow/


 

1/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2020 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów 

inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej 

gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw  dnia 12 listopada 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 1997). 

 Zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji wprowadzenie, zgodnie ze znowelizowanym 

brzmieniem pkt 27 lit. a Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp 

referencyjnych i dyskontowych, możliwości oparcia oprocentowania pożyczek na 

stopie bazowej obowiązującej w chwili zgłoszenia zmiany (w tym zakresie) programu 

pomocowego pozwoli na odzwierciedlenie tendencji rynkowych kształtowania się stóp 

procentowych na rynku i przywrócenie charakteru pomocowego instrumentu. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zakresu 

informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych 

sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie dla emitentów z siedzibą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw  dnia 12 listopada 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2000). 

 Rozporządzenie określa zakres informacji wykazywanych w  sprawozdaniach 

finansowych i  skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych 

w prospekcie dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla 

których właściwe są polskie zasady rachunkowości i którzy zamierzają ubiegać się lub 

ubiegają się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

pkt 8 w części „B. Dodatkowe noty objaśniające” w części „Dodatkowe informacje 

i objaśnienia” w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 

marca 2021 r. 

 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 listopada 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych 



w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki 

w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw  dnia 12 listopada 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2002). 

 Rozporządzenie wydłuża okres stosowania rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

, co pozwoli na udzielanie pomocy w nim przewidzianej do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Tym samym umożliwi to państwom członkowskim, w tym Polsce, wydłużenie okresu 

stosowania środków prawnych dla zapewnienia dostępności wystarczającej płynności 

na rynkach, przeciwdziałania szkodom dla przedsiębiorstw oraz zachowania ciągłości 

działalności gospodarczej w trakcie i po pandemii COVID-19. Pomoc udzielana będzie 

w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 

2014-2020. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

4/ Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie 

pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe 

zapotrzebowanie na moc w systemie 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw  dnia 13 listopada 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2009). 

 Rozporządzenie określa:  szczegółowy sposób pobierania opłaty mocowej, w tym: 

zakres i termin przekazywania operatorowi i operatorowi systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego, zwanemu dalej „płatnikiem opłaty mocowej”, informacji, w tym 

informacji o sumie należnych opłat mocowych, oraz okresy rozliczeniowe między 

odpowiednio operatorem, płatnikami opłaty mocowej i innymi podmiotami 

zobowiązanymi do wnoszenia opłaty mocowej; terminy i sposób przekazywania 

operatorowi środków z tytułu opłaty mocowej. Rozporządzenie określa także 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 z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, zwanej dalej 

„ustawą”. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie 

wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2019 

 



 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw  dnia 13 listopada 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2010). 

 Rozporządzenie ustala wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca 

subwencji ogólnej za rok 2019, które w roku podatkowym 2019 nie uzyskały dochodów 

na skutek zwolnienia przedsiębiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i 

niektórych ustaw, z podatku od nieruchomości. W wykazie znajdują się m.in. gminy: m. 

Legnica, m. Wałbrzych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

6/ Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych 

innych ustaw 

 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw  dnia 16 listopada 2020 roku (Dz. U. 

2020, poz. 2023). 

 Celem ustawy jest wprowadzenie środków pozwalających na wykonanie celu nr 5 

planu działań przygotowujących Rzeczpospolitą Polską do przystąpienia do programu 

ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program) ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, 

zwanymi dalej „Stanami Zjednoczonymi”.  

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6, który 

wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

7/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw  dnia 16 listopada 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2026). 

 Celem nowelizacji jest wykonanie obowiązków Rzeczypospolitej Polskiej wynikających 

z prawa Unii Europejskiej: - konieczność dostosowania zasad funkcjonowania rynku 

bilansującego (dalej: „RB”) do przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z 

dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. 

UE L 312 z 28.11.2017 r. Nr 312, str. 6) (dalej: „EB GL”) i Planu Wdrażania (dokument 

opracowany przez Ministerstwo Klimatu na podstawie art. 20 rozporządzenia (UE) 

2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej 

(Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 54 dalej „rozporządzenie rynkowe”), wersja z dnia 

14 maja 2020 r.; - zapewnienie skuteczności niektórych przepisów rozporządzenia 



rynkowego; - wykonanie zobowiązań wynikających z decyzji Komisji Europejskiej nr 

SA.46100 z 7 lutego 2018 r. w sprawie polskiego rynku mocy (dalej: „decyzja rynku 

mocy”). Celem nowelizacji jest również rozszerzenie rynkowych mechanizmów na 

kolejne podmioty działające w sektorze energii elektrycznej (odbiorcy, mniejsi 

wytwórcy, zwłaszcza wykorzystujący OZE), zwiększenie możliwości udziału w 

świadczeniu usług na rzecz operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

(dalej: „OSP”). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 

1 pkt 16 w zakresie § 18 oraz pkt 17–27, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2021 r. 

 

 

8/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 listopada 2020 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib 

dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników 

urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw  dnia 17 listopada 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2033). 

 Zmiana rozporządzenia w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib 

dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i 

naczelników urzędów celnoskarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej ma na celu doprowadzenie do zgodności opisów terytorialnego zasięgu 

działania wskazanych naczelników urzędów skarbowych z aktualnym brzmieniem 

nazw i statusu jednostek samorządu terytorialnego, które uległy zmianie po dniu 1 

marca 2017 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, 

z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie lp. 300, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2021 r. 

 

 

9/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie metody 

oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw  dnia 17 listopada 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2035). 

 Zgodnie z rozporządzeniem minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu 

oblicza się jako procent średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu. 

Szczegółowy sposób obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego 

sprzętu jest określony w załączniku do rozporządzenia.  



 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

 

10/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku 

oznaczania znakami akcyzy 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw  dnia 18 listopada 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2038). 

 Rozporządzenie wydłuża do dnia 31 grudnia 2022 roku zwolnienie z obowiązku 

oznaczania znakami akcyzy importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i 

wyprodukowanych na terytorium kraju, innych niż określone w art. 118 ustawy z dnia 6 

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wyrobów akcyzowych wymienionych w 

załączniku do rozporządzenia, a także zwolnienie z oznaczania znakami akcyzy 

wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju, przeznaczonych do 

zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze, 

spełniających określone w rozporządzeniu warunki. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
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