
 

 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 19 do 25 listopada 2020 roku 

Raport na dzień 25 listopada 2020 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych.  

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5 projektów ustaw oraz 48 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 11. 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. 
 
Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych 
UC48) które zostało przesłane do Ministerstwa Infrastruktury 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-
innych-ustaw-numer-z-wykazu-prac-legislacyjnych-uc48/  
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz 

niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC 65) 
 

Celem projektowanych zmian jest dostosowanie ustawy do założeń przedstawionych przez 
Ministra Klimatu – poprzednika Ministra Klimatu i Środowiska, w dokumencie „Dziesiątka dla 
elektromobilności”. Proponowane rozwiązania mają ułatwić oraz przyspieszyć rozwój 
elektromobilności w Polsce. 

Na bazie dotychczasowych doświadczeń proponuje się (m.in): 

 wprowadzenie przepisów doprecyzowujących zasady tworzenia stref czystego 
transportu. Mają one na celu wyznaczenie obowiązku tworzenia stref w miastach 
liczących powyżej 100 000 tys. mieszkańców oraz wprowadzenie możliwości 
ustanawiania stref we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców, jak 
również wprowadzenie specjalnych oznaczeń dla pojazdów uprawnionych do 
poruszania się w obrębie stref; 

 zwolnienie z  opłat drogowych i środowiskowych dla pojazdów niskoemisyjnych o 
dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (samochody ciężarowe i 
autobusy); 

 wprowadzenie przepisów dotyczących amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych. 
Projektowane rozwiązania mają na celu określenie zasad korzystniejszej amortyzacji 
dla pojazdów niskoemisyjnych w aspekcie finansowym. 

https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw-numer-z-wykazu-prac-legislacyjnych-uc48/
https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw-numer-z-wykazu-prac-legislacyjnych-uc48/
https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw-numer-z-wykazu-prac-legislacyjnych-uc48/


 
Projekt na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-
elektromobilnosci-i-paliwach-alternatywnych-oraz-niektorych-innych-ustaw/  
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (numer 

z wykazu UD151) 
 

Celem projektu ustawy jest stworzenie systemu kształcenia, w szczególności szkolnictwo 
branżowe, który będzie reagował na potrzeby rynku pracy, sprzyjał uczeniu się przez całe 
życie oraz umożliwiał absolwentom mobilność edukacyjną i zawodową. Aby było to możliwe, 
konieczne jest zapewnienie informacji zwrotnej na temat przebiegu karier absolwentów. 
Projekt regulacji zakłada przede wszystkim dodanie w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe przepisu art. 26b, który w sposób kompleksowy ureguluje sprawy 
monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. 

W celu umożliwienia realizacji tego nowego zadania publicznego konieczne jest wprowadzenie 
ustawowej podstawy prawnej do realizacji działań związanych z pozyskiwaniem 
i przetwarzaniem danych rejestrowych niezbędnych do monitorowania karier absolwentów 
szkół ponadpodstawowych. Monitorowanie karier absolwentów będzie wymagało, w 
pierwszym etapie, przekazywania i zestawiania danych osobowych z różnych źródeł. 

W ustawie dokonywana są także zmiany porządkujące w zakresie przepisów ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942, z późn. zm.). W 
projekcie ujęto również zmiany w innych ustawach, o charakterze porządkującym, m.in. 
przepisy art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe, dotyczące warunków przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego. 
 
Projekt na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-
oswiatowe-oraz-niektorych-innych-ustaw/  
 
3. Projekt ustawy– Kodeks Pracy (projekt poza wykazem prac legislacyjnych) 
 

Zmiany w Kodeksie Pracy wypracowane przez Komitet HR Federacji Przedsiębiorców 
Polskich (FPP) – propozycja nowego zapisu art. 2094 KP, dotyczącego uprawnienia 
pracodawcy do przeprowadzania badania w celu ustalenia poziomu zawartości alkoholu lub 
obecności środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji 
psychoaktywnych w organizmie pracownika lub osoby fizycznej, fizycznej, o której mowa w 
art. 304 § 1 i 2. 
 
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałania narkomanii (projekt poza 
wykazem prac legislacyjnych) 

 
Celem projektu ustawy jest wprowadzenie nowych zapisów dotyczących badania trzeźwości 
oraz badania koniecznego do ustalenia zawartości środka odurzającego, substancji 
psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej w organizmie pracownika, jak również 
nie dopuszczenie do wykonywania obowiązków pracownika i innej osoby wykonującej pracę 
zarobkową po spożyciu alkoholu oraz po użyciu środka odurzającego, substancji 
psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej. 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept (numer z wykazu MZ 1075). 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-elektromobilnosci-i-paliwach-alternatywnych-oraz-niektorych-innych-ustaw/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-elektromobilnosci-i-paliwach-alternatywnych-oraz-niektorych-innych-ustaw/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-oswiatowe-oraz-niektorych-innych-ustaw/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-oswiatowe-oraz-niektorych-innych-ustaw/


Projekt określa sposób realizacji recept wystawianych zarówno w postaci elektronicznej, jak i 
w postaci papierowej, zakres niezbędnych danych do ich realizacji oraz warunki ich 
przechowywania. Projekt zawiera ponadto nowe przepisy związane z realizacją recepty 
transgranicznej w postaci elektronicznej wystawionej w innym niż Rzeczypospolita Polska 
państwie członkowskimi UE lub w państwie członkowskim EFTA – stronie umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym. Również zakres danych wskazanych na Dokumencie 
Realizacji Recepty został rozszerzony w stosunku do obecnie obowiązującego o dane, które 
przekazywane są przez apteki w ramach wymiany danych między aptekami a Narodowym 
Funduszem Zdrowia (Komunikaty LEK). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-recept/  
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (numer z wykazu 233). 
 
W związku z nowelizacją przedmiotowego rozporządzenia, jeden naczelnik urzędu 
skarbowego (tzw. wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu wojewódzkim), będzie 
obsługiwał podatników i płatników w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 
prawnych pobieranego przez płatników od nierezydentów. Zaproponowana zmiana w zakresie 
tych podatków przyniesie korzyść podatnikom i płatnikom, ponieważ ich sprawy będą oceniane 
przez ten sam organ podatkowy. Koncentracja tego rodzaju spraw w dwóch organach 
podatkowym umożliwi ich profesjonalną obsługę oraz efektywne przeciwdziałanie nadużyciom 
systemu podatkowego. Z uwagi na inne przyjęte rozwiązanie prawne, określone w projekcie 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych 
podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika 
urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, polegające na wskazaniu do obsługi 
przez jeden organ podatkowy spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, 
należało dokonać zmian prawnych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wlasciwosci-organow-podatkowych/  
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia 

wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych 
raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń 
płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, 
zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 
raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, 
informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (numer z wykazu 29). 

 
Projekt dotyczy realizacji obowiązku zgłaszania do ZUS faktu zawarcia umów o dzieło. W 
projekcie rozporządzenia został dodany nowy dokument ubezpieczeniowy RUD – zgłoszenie 
umowy o dzieło, który umożliwi Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych prowadzenie ewidencji 
zawieranych przez płatników składek lub osoby fizyczne umów o dzieło z osobami, z którymi 
nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonują pracy na rzecz 
pracodawcy z którym pozostają w stosunku pracy. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-
okreslenia-wzorow-zgloszen-do-ubezpieczen-spolecznych-i-ubezpieczenia-zdrowotnego-
imiennych-raportow-miesiecznych-i-imiennych-raportow-miesiecznych-korygujacych/  
 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-recept/
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https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-okreslenia-wzorow-zgloszen-do-ubezpieczen-spolecznych-i-ubezpieczenia-zdrowotnego-imiennych-raportow-miesiecznych-i-imiennych-raportow-miesiecznych-korygujacych/


4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (numer z wykazu 57). 

 

Przyczyną zmiany rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy jest ustalenie nowych wartości normatywnych dla czynników szkodliwych (w 
tym rakotwórczych lub mutagennych) występujących w środowisku pracy w celu ochrony 
zdrowia pracowników. Nowelizacja rozporządzenia wynika także z potrzeby uwzględnienia 
wniosków nr 107-111 Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych 
Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (MK ds. NDSiN), 
skierowanych do ministra właściwego do spraw pracy w latach 2019–2020 

Projektowane rozporządzenie poszerzy wykaz o 4 nowe substancje chemiczne wraz z 
wartościami dopuszczalnymi, wprowadzi zmianę wartości dopuszczalnych stężeń dla 
6 substancji chemicznych (w tym 4 zmiany wartości NDS wynikają z ww. dyrektyw) oraz 
zmianę zapisów dla mikroklimatu gorącego, zgodnie z nową normą PN-EN ISO 7243: 2018-
01 Ergonomia środowiska termicznego – Ocena obciążenia cieplnego za pomocą wskaźnika 
WBGT (temperatura wilgotnego termometru i poczernionej kuli). Regulacje zawarte w 
projektowanym rozporządzeniu skierowane są do pracodawców prowadzących działalność 
związaną z występowaniem czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

Implementacja przepisów zawartych w załączniku do dyrektywy 2019/130 wymaga 
wprowadzenia w załączniku nr 1 do rozporządzenia NDSiN dla spalin silników Diesla nowego 
normatywu mierzonego jako węgiel elementarny z wartością NDS – 0,05 mg/m3. Normatyw 
ten, zgodnie z zastosowanym w ww. dyrektywie okresem przejściowym, będzie obowiązywał 
od dnia 21 lutego 2023 r., a dla sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli wartość ta 
będzie obowiązywała od dnia 21 lutego 2026 r. Do ww. dat dla spalin silników Diesla będzie 
obowiązywała dotychczasowa, określona w rozporządzeniu NDSiN, wartość dopuszczalna 
określona dla frakcji respirabilnej wynosząca 0,5 mg/m3. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-najwyzszych-dopuszczalnych-stezen-i-natezen-czynnikow-
szkodliwych-dla-zdrowia-w-srodowisku-pracy/  
 
5. 3 projekty Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – kompleksowy 
plan działania na nadchodzący czas – 100 dni solidarności w walce z COVID-19 (projekty 
poza wykazem prac legislacyjnych). 

 

Po analizie danych dotychczasowych zachorowań został przedstawiony kompleksowy plan i 
założenia na nadchodzące 100 dni. Pozwoli to łatwiej dostosować się do epidemicznej 
rzeczywistości – zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej. 

Nowe rozwiązania zostały omówione w ramach posiedzeń Rady Medycznej, Gospodarczego 
Sztabu Kryzysowego i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także z analitykami 
i legislatorami Kancelarii Premiera i Rządowego Centrum Legislacji. 

W ramach prac przygotowano trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.To trzy warianty obostrzeń, po które Rząd 
będzie sięgał w zależności od rozwoju sytuacji. Dotyczą one: 

 tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12), 

 etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, 
żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej), 

 kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba 
będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie) 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-najwyzszych-dopuszczalnych-stezen-i-natezen-czynnikow-szkodliwych-dla-zdrowia-w-srodowisku-pracy/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-najwyzszych-dopuszczalnych-stezen-i-natezen-czynnikow-szkodliwych-dla-zdrowia-w-srodowisku-pracy/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-najwyzszych-dopuszczalnych-stezen-i-natezen-czynnikow-szkodliwych-dla-zdrowia-w-srodowisku-pracy/


 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/kompleksowy-plan-dzialania-na-nadchodzacy-
czas-100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19/  
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie zezwoleń na przejazd 

pojazdów nienormatywnych (numer z wykazu 45). 
 

Projekt rozporządzenia w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych 
dostosuje system wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego do zmian które 
wprowadza projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych 
ustaw. Projekt rozporządzenia jest aktem wykonawczym w stosunku do zmienionych 
przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym – wprowadzonych projektem ustawy o zmianie 
ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw –umożliwiających poruszanie się 
pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t po drogach 
publicznych w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na przejazd pojazdu 
nienormatywnego. 

Efektem projektu będzie uregulowanie kategorii od I do V zezwoleń na przejazd pojazdów 
nienormatywnych (które pozostaną po wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o drogach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym – tj. 
usunięciu kategorii I zezwoleń i połączeniu kategorii V i VI). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-w-sprawie-
zezwolen-na-przejazd-pojazdow-nienormatywnych/  
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ogłoszeń 

zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów 
koncesji (numer z wykazu 56). 

 

Projektowane rozporządzenie, w odróżnieniu od poprzedzającego go rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r., nie określa wzorów ogłoszeń, a jedynie zakresy 
informacji, jakie powinny być zawarte w ogłoszeniach zamieszczanych w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. Taki zabieg ma zapewnić elastyczność sposobu ujmowania tych informacji w 
formularzach ogłoszeń, w szczególności umożliwić większą swobodę w zakresie graficznego 
ujmowania danych  w formularzach ogłoszeń. 

Zakres informacji, jakie mają być zamieszczane w poszczególnych ogłoszeniach w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, jest odpowiednio dostosowany do  zakresu informacji 
w  analogicznych ogłoszeniach ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym wydanym 
przez Komisję Europejską, zapewniając tym samym spójność pomiędzy treścią ogłoszeń 
publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zamieszczanych w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. Projektowane rozporządzenie pozwoli na udostępnienie przez 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ustandaryzowanych formularzy ogłoszeń. 
Standaryzacja i związana z nią re-używalność danych w formularzach ogłoszeń 
zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych przyczynią się do optymalizacji 
czynności zamawiającego w zakresie przygotowywania dokumentów postępowania, jak 
również umożliwi zainteresowanym podmiotom efektywne wyszukiwanie informacji oraz 
monitorowanie procesu postępowania o zawarcie umowy koncesji. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-ogloszen-
zamieszczanych-w-biuletynie-zamowien-publicznych-dotyczacych-zawierania-umow-
koncesji/  
 

https://pracodawcy.pl/kompleksowy-plan-dzialania-na-nadchodzacy-czas-100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19/
https://pracodawcy.pl/kompleksowy-plan-dzialania-na-nadchodzacy-czas-100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-w-sprawie-zezwolen-na-przejazd-pojazdow-nienormatywnych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-w-sprawie-zezwolen-na-przejazd-pojazdow-nienormatywnych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-ogloszen-zamieszczanych-w-biuletynie-zamowien-publicznych-dotyczacych-zawierania-umow-koncesji/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-ogloszen-zamieszczanych-w-biuletynie-zamowien-publicznych-dotyczacych-zawierania-umow-koncesji/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-ogloszen-zamieszczanych-w-biuletynie-zamowien-publicznych-dotyczacych-zawierania-umow-koncesji/


8. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (numer z wykazu 
628). 

 
Rekomendowane rozwiązanie służy uregulowaniu kwestii związanych z likwidacją zagrożenia 
w ramach posiadanych sił i środków, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku 
wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Ponadto, usprawni to funkcjonowanie ksrg, zarówno w 
fazie planistycznej, jak również na etapie prowadzonych działań ratowniczych i ćwiczeń. 
Rozporządzenie ma na celu usprawnienie funkcjonowania ksrg, zarówno w fazie planistycznej, 
jak również na etapie prowadzonych działań ratowniczych i ćwiczeń. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-
szczegolowej-organizacji-krajowego-systemu-ratowniczo-gasniczego/  
 
9. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów sprawie szczegółowych zasad i trybu 

wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze 
energii elektrycznej lub ciepła (numer z wykazu RD238). 

 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania 
ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub 
ciepła (zwany dalej „rozporządzeniem”) realizuje upoważnienie wynikające z art. 11 ust. 6 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą”. W rozporządzeniu wykorzystano doświadczenia ostatnich lat i 
dostosowano regulacje dotyczące wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz 
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła do zmieniających się realiów 
gospodarczych oraz technologicznych. 

Rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w 
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. poz. 924) (zwane dalej 
„rozporządzeniem z 2007 r.”). Zastosowanie rozporządzenia z 2007 r. w sierpniu 2015 r. 
wykazało jego niedoskonałości, pokazało konieczność zmian jego postanowień celem 
poprawy tak bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak również mechanizmów regulujących 
kwestię ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w sposób jak najmniej 
uciążliwy dla odbiorców oraz wskazało na niedostosowanie przepisów ww. rozporządzenia do 
warunków, potrzeb i możliwości komunikacji z odbiorcami. 

Ponadto rozporządzenie zmienia zasadę informowania odbiorców, których dotyczą 
ograniczenia o wielkości obowiązujących ich dostępnych mocy w sytuacji wprowadzenia 
ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, opiera wyznaczanie wielkości tych 
mocy o obiektywne wartości określone na podstawie pomiarów oraz poprawia i zwiększa 
możliwości komunikacji w formie elektronicznej, ułatwiając odbiorcom dostęp do informacji o 
wprowadzanych ograniczeniach. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-sprawie-
szczegolowych-zasad-i-trybu-wprowadzania-ograniczen-w-sprzedazy-paliw-stalych-oraz-w-
dostarczaniu-i-poborze-energii-elektrycznej-lub-ciepla/  
 
 
 

 

 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-krajowego-systemu-ratowniczo-gasniczego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-krajowego-systemu-ratowniczo-gasniczego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-sprawie-szczegolowych-zasad-i-trybu-wprowadzania-ograniczen-w-sprzedazy-paliw-stalych-oraz-w-dostarczaniu-i-poborze-energii-elektrycznej-lub-ciepla/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-sprawie-szczegolowych-zasad-i-trybu-wprowadzania-ograniczen-w-sprzedazy-paliw-stalych-oraz-w-dostarczaniu-i-poborze-energii-elektrycznej-lub-ciepla/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-sprawie-szczegolowych-zasad-i-trybu-wprowadzania-ograniczen-w-sprzedazy-paliw-stalych-oraz-w-dostarczaniu-i-poborze-energii-elektrycznej-lub-ciepla/


II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt jeden 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 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i 

mikrobiologicznych 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw  19 listopada 2020 roku (Dz. 

U. 2020, poz. 2042). 

 Rozporządzenie dopuszcza zdalną autoryzację wyniku badań wykonanych metodą 

automatyczną, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i określa warunki tej 

autoryzacji. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 

w obrocie energią elektryczną 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw  19 listopada 2020 roku (Dz. 

U. 2020, poz. 2053). 

 Nowelizacja rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. została 

wprowadzona w szczególności ze względu na potrzebę ograniczenia negatywnych 

skutków ekonomicznych dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) i 

Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia 

epidemicznego, a następnie stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 i związanym z tym 

zmniejszeniem poboru energii elektrycznej przez odbiorców. Nowelizacja wprowadza 

mechanizm wyrównujący w postaci konta regulacyjnego. Zmiana ma również na celu 

ułatwienie rozwoju elektromobilności w pierwszym okresie funkcjonowania rynku 

ładowania pojazdów elektrycznych, w którym liczba pojazdów elektrycznych 

korzystających z usług ładowania nie jest proporcjonalna do stałych kosztów 

związanych z zapewnieniem dostaw energii dla infrastruktury ładowania. Nowelizacja 

dokonuje również transpozycji do polskiego porządku prawnego postanowień 

zawartych w art. 10 ust. 3 lit. b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE 

z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, 

wprowadzających możliwość dostarczania odbiorcom końcowym faktur i informacji o 



rozliczeniach w formie elektronicznej. Ponadto nowelizacja porządkuje kwestię 

naliczania opłat z tytułu ponadumownego poboru energii biernej pojemnościowej przez 

odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia. 

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

przepisów § 1 pkt 3 i 4 oraz § 2–5, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 r. 

 

 

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

2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na 

podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw  19 listopada 2020 roku (Dz. 

U. 2020, poz. 2054). 

 Rozporządzenie przedłuża terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy i 

zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w 

październiku, listopadzie lub grudniu 2020 r. Przedłużenie terminów dotyczy płatników, 

którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 

prowadzących na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą 

oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 

55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 

74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 

85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 

93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

4/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań 

statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw  23 listopada 2020 roku (Dz. 

U. 2020, poz. 2062). 

 W rozporządzeniu ustala się „Program badań statystycznych statystyki publicznej na 

rok 2021”, stanowiący załącznik do rozporządzenia. Program obejmuje zbieranie 

i przekazywanie danych bieżących w roku 2021 i danych za rok 2021 oraz wskazanych 

w konkretnych badaniach danych za lata poprzednie. Regulacja określa dla każdego 

badania: temat badania, organ lub podmiot prowadzący badanie, cykliczność, cel, 

szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy, źródła danych, podmioty 

przekazujące dane, oraz informacje dotyczące przekazywanych danych. 

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



 

5/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie 

wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw  23 listopada 2020 roku (Dz. 

U. 2020, poz. 2067). 

 Rozporządzenie określa wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021, która 

wynosi 0,00 zł/MWh.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania 

pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez 

konieczności uzyskania zezwolenia na pracę 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw  25 listopada 2020 roku (Dz. 

U. 2020, poz. 2081). 

 Rozporządzenie rozszerza katalog przypadków, w których jest możliwe powierzenie 

cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 

konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, wskazuje na cudzoziemców: 

- posiadających ważną wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 i 2023);  

- posiadających ważną wizę z adnotacją „Poland. Business Harbour”;  

- będących lekarzami lub lekarzami dentystami, którzy posiadają prawo wykonywania 

zawodu na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567, 1291 i 1493);  

- których prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej zostało przyznane lub 

stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493);  

- uprawionych do wykonywania zawodu ratownika medycznego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 882);  

- wykonujących pracę w prywatnej służbie domowej członka misji dyplomatycznej lub 

urzędu konsularnego państwa obcego lub innej osoby zrównanej z członkiem misji 

dyplomatycznej lub urzędu konsularnego na podstawie ustaw, umów lub powszechnie 

ustalonych zwyczajów międzynarodowych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r. 

 

 



7/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 

2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw  25 listopada 2020 roku (Dz. 

U. 2020, poz. 2083). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 6 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozporządzenie określa: formy 

działań informacyjnych podejmowanych wobec zobowiązanego zmierzających do 

dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku, zwanych dalej „działaniami 

informacyjnymi”, przypadki, w których mogą być te działania podejmowane, oraz 

sposób ich ewidencjonowania; tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych 

przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków 

egzekucyjnych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


