
 

 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 29 października do 4 listopada 2020 roku 

Raport na dzień 4 listopada 2020 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych.  

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1 projekt ustawy oraz 45 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 9. projektów 

rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) 

zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej. 

 

Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 

ustaw (numer z wykazu UC60) 
 

Konieczność zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106), dalej „ustawa o VAT”, wynika z obowiązku implementacji 
do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych dotyczących tzw. Pakietu VAT e-
commerce. 

Główne rozwiązania ujęte w pakiecie e-commerce mają wejść w życie od 1.07.2021 r. (termin 
ich implementacji upływa 30.06.2021 r.) i obejmują one m.in.: 

1. usunięcie w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości 
nieprzekraczającej 22 euro; 

2. nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających przy użyciu 
interfejsu elektronicznego: 

 sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów towarów importowanych z państw trzecich 
w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, lub 

 dostawę towarów na terytorium UE dokonywaną przez przedsiębiorcę niemającego 
siedziby w UE na rzecz konsumentów; 

3. rozszerzenie uproszczenia w postaci tzw. małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS) 
na sprzedaż na rzecz konsumentów w UE towarów importowanych z państw trzecich w 
przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. Importowy One 
Stop Shop – IOSS); 

4. wprowadzenie kolejnej, (gdy nie stosuje się IOSS), uproszczonej procedury rozliczania 
VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 
150 euro (tzw. uregulowania szczególne), która będzie dostępna dla podmiotów 
zgłaszających towary organom celnym (operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy – 
Prawo pocztowe np. kurierów, operatorów pocztowych), zobligowanych do poboru 
podatku VAT od osób dla których towary są przeznaczone i zgłoszenia tego podatku w 
deklaracji miesięcznej i dokonania wpłaty tego pobranego podatku; 



5. zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) 
oraz wprowadzenia odpowiednich zmian do dotychczasowych przepisów dotyczących 
tzw. sprzedaży wysyłkowej; 

6. rozszerzenie i modyfikację procedury szczególnej MOSS, obecnie dla usług 
telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną 
na: 

 inne usługi świadczone na rzecz konsumentów, 

 WSTO, oraz 

 dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy 
elektroniczne ułatwiające te dostawy, – i stworzenie tzw. One Stop Shop (OSS); 

7. nałożenie na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego 
dokonywanie na terytorium UE określonych dostaw towarów i świadczenie określonych 
usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) obowiązku 
prowadzenia i udostępniania na żądanie właściwemu organowi podatkowemu ewidencji 
zawierającej określone informacje na temat tych ułatwianych transakcji i dokonujących 
je podmiotów. 

 
Projekt na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-
towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw-2/  
 
Projekty rozporządzeń: 
 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 
wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem 
egzekucji administracyjnej (numer z wykazu 235). 

 

W projekcie proponuje się podniesienie wysokości kosztów upomnienia do kwoty 
odpowiadającej wydatkom wierzycieli obowiązków dochodzonych w egzekucji 
administracyjnej na sporządzenie i doręczenie zobowiązanemu upomnienia. Wysokość ta 
została oszacowana na kwotę 16 zł. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-egzekucja-administracyjna/  
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji 
administracyjnej (numer z wykazu 135). 

 

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. wprowadziła nowe regulacje w zakresie ponownego wszczęcia 
egzekucji administracyjnej. Zmiany regulują szczegółowy tryb wszczęcia i prowadzenia 
ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej. Ustawa wprowadziła m.in. wymóg 
wystąpienia, przez wierzyciela, niebędącego jednocześnie organem egzekucyjnym, do organu 
egzekucyjnego z wnioskiem o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej. Wniosek 
powinien zawierać informacje niezbędne do sprawnego przeprowadzenia ponownej egzekucji 
administracyjnej. Umożliwi to ujednolicenie czynności wierzycieli związanych z inicjowaniem 
ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej, a tym samym zapewni jej prawidłowe 
wszczęcie i prowadzenie. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-egzekucja-administracyjna/  
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3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu 

danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich 
przekazywania (numer z wykazu 10). 

 

Uregulowanie wymagań odnośnie sposobu wykonywania i przekazywania informacji ze 
strategicznych map hałasu ma zapewnić porównywalność tych map w poszczególnych 
województwach wykonanych przez różne podmioty. Ponadto ma zapewnić spójność danych 
przestrzennych wykonanych w ramach strategicznych map hałasu z wymaganiami dyrektywy 
Inspire. Dane przestrzenne wykonywane w ramach strategicznych map hałasu należą do 
następujących tematów: sieci transportowe, zdrowie i bezpieczeństwo ludności, i 
rozmieszczenie ludności. W związku z powyższym uregulowano te kwestie w niniejszym 
rozporządzeniu. 

Zarządzający infrastrukturą (m.in. liniami kolejowymi innymi niż główne linie kolejowe a także 
położonymi na obszarze aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy) będą 
zobowiązani do przygotowywania strategicznych map hałasu w poszerzonym niż obecnie 
zakresie. W mapach należy będzie zawrzeć również proponowane działania w zakresie 
ochrony przed hałasem wraz z oszacowaniem ich kosztów i efektów działań. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-
szczegolowego-zakresu-danych-ujetych-na-strategicznych-mapach-halasu-sposobu-ich-
prezentacji-i-formy-ich-przekazywania/  
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (numer 
z wykazu 2E). 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 stanowi wykonanie 
upoważnienia zawartego w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie ustala podział określonej w ustawie 
budżetowej na rok 2021 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki 
samorządu terytorialnego z uwzględnieniem w szczególności typów i rodzajów szkół i 
placówek prowadzonych przez te jednostki, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz 
liczby uczniów w szkołach i placówkach (w tym liczby dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej, 
objętych wychowaniem przedszkolnym). 

W rozporządzeniu zachodzi konieczność realizacji zmian w zakresie sposobu podziału 
środków pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do rozwiązań 
zastosowanych w roku 2020. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-w-sprawie-sposobu-
podzialu-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-
roku-2021/  
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (numer z 
wykazu 251). 

 

W Polsce usługowy rozlew piwa uznawany jest za produkcję piwa i ilość usługowo rozlanego 
piwa wliczany jest do limitu zwolnienia obowiązującego dla małych browarów. Wychodząc 
naprzeciw małym browarom przygotowano regulację, która będzie przeciwdziałać 
niekorzystnym regulacjom, które powodują, że polskie małe browary nie mogą czerpać 
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korzyści z usługowego rozlewu piwa, tj. z rozlewu na rzecz podmiotu, który to piwo wytworzył. 
W rozporządzeniu wprowadza się regulację, na mocy której limit produkcji, dla którego zostało 
określone zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje ilości piwa rozlanego usługowo 
przez podatnika produkującego piwo w ramach tego limitu. Jednocześnie doprecyzowano, iż 
podmioty dokonujące wyłącznie usługowego rozlewu piwa nie korzystają ze zwolnienia dla 
małych browarów. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajace-
rozporzadzenie-ministra-finansow-w-sprawie-zwolnien-od-podatku-akcyzowego/  
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych 

w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (numer z wykazu MZ 
1062). 

 

W związku ze wzrostem całkowitego budżetu na refundację w roku rozliczeniowym (2021 r.) 
w stosunku do całkowitego budżetu na refundację w roku poprzedzającym (2020 r.) ustala 
się kwotę środków finansowych przeznaczonych na: 

 finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają 
swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym 
mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14–16 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.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach” – w wysokości 235 147 
000 zł; 

 finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych 
wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian 
praktyki klinicznej – w wysokości 14 041 000 zł; 

 na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 
15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach – w wysokości 544 098 000 zł. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-podzialu-
kwoty-srodkow-finansowych-w-2021-r-stanowiacej-wzrost-calkowitego-budzetu-na-
refundacje/  
 
7. Projekt rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 
zastosowaniu kas rejestrujących (numer z wykazu 236). 

 

Jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń w podatku VAT jest 
obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez 
podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku 
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wprowadza zmiany mające na 
celu dostosowanie dotychczas obowiązującego rozporządzenia do nowej unijnej 
Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
PKWiU (2015) w zakresie usług oraz niektórych towarów, a także uporządkowanie niektórych 
zagadnień. Wprowadzone zmiany w nazewnictwie wynikają z innej klasyfikacji tych samych 
towarów lub usług. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-mffipr-zmieniajace-rozporzadzenie-
w-sprawie-zwolnien-z-obowiazku-prowadzenia-ewidencji-przy-zastosowaniu-kas-
rejestrujacych/  
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów 

postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
(numer z wykazu 40). 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 80 
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”. Wskazany przepis upoważnia 
ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia, w drodze rozporządzenia: 1) sposobu 
dokumentowania oraz przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego; 2) wzorów protokołów postępowania; 3) zakresu dodatkowych informacji 
zawartych w protokole postępowania; 4) sposobu oraz formy udostępniania zainteresowanym 
protokołu postępowania wraz z załącznikami. 

Zasadniczą częścią projektowanego rozporządzenia są poszczególne wzory protokołów 
postępowania stanowiące załączniki do rozporządzenia. 
Zgodnie z § 4 projektowanego rozporządzenia, wzór protokołu postępowania: 
1) o udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy ramowej w trybie: 
a) przetargu nieograniczonego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, 
b) przetargu ograniczonego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, 
c) negocjacji z ogłoszeniem albo sektorowych negocjacji z ogłoszeniem stanowi załącznik nr 
3 do rozporządzenia, 
d) dialogu konkurencyjnego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, 
e) partnerstwa innowacyjnego stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia, 
f) negocjacji bez ogłoszenia stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia, 
g) zamówienia z wolnej ręki stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia, 
h) podstawowym stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia; 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-
protokolow-postepowania-oraz-dokumentacji-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-
publicznego/  
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego 

(numer z wykazu 1E). 
 

Nowe rozporządzenie będzie określało szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania 
egzaminu maturalnego dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub 
wykształcenie średnie branżowe począwszy od roku szkolnego 2022/2023. W porównaniu do 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i 
egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z późn. zm.) projekt rozporządzenia wprowadza 
zmiany w szczególności w zakresie: 1) przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego 
z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego, 2) 
sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego z informatyki, 3) czasu trwania egzaminu 
maturalnego z niektórych przedmiotów. Pozostałe warunki i sposób przeprowadzania 
egzaminu maturalnego będą analogiczne do rozwiązań przyjętych w dotychczasowych 
przepisach. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-w-sprawie-egzaminu-
maturalnego/  

https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-mffipr-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-zwolnien-z-obowiazku-prowadzenia-ewidencji-przy-zastosowaniu-kas-rejestrujacych/
https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-mffipr-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-zwolnien-z-obowiazku-prowadzenia-ewidencji-przy-zastosowaniu-kas-rejestrujacych/
https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-mffipr-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-zwolnien-z-obowiazku-prowadzenia-ewidencji-przy-zastosowaniu-kas-rejestrujacych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-protokolow-postepowania-oraz-dokumentacji-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-protokolow-postepowania-oraz-dokumentacji-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-protokolow-postepowania-oraz-dokumentacji-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-w-sprawie-egzaminu-maturalnego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-w-sprawie-egzaminu-maturalnego/


II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści siedem aktów prawnych, tzn. ustawy, 

rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, 

obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Z powyższych publikacji w 

zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą następujące akty prawne: 

1/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie 

maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej 

wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 30 października 2020 roku 

(Dz.U. 2020, poz. 1914) 

 Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z 

wysokosprawnej kogeneracji, zwanej dalej „ustawą”, nakłada na ministra właściwego 

do spraw energii obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia,  maksymalnej ilości 

i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz 

jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w 2021 r. Informacje dotyczące 

wartości premii gwarantowanej, maksymalnej wartość premii kogeneracyjnej oraz 

premii kogeneracyjnej indywidualnej są ważnym sygnałem dla inwestorów 

pozwalającym na określenie, czy dany projekt inwestycyjny uzyska wsparcie w ramach 

wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. 

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

 

2/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w 

sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania 

przestrzennego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 30 października 2020 roku 

(Dz.U. 2020, poz. 1916). 

 Rozporządzenie określa:  sposób tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i 

udostępniania, zbiorów danych przestrzennych, uwzględniający zakres informacyjny, 

strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach 

danych przestrzennych; zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury 

informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 

Projekt rozporządzenia uszczegóławia m.in: klasyfikację rodzajów zbiorów tworzonych 

i prowadzonych w ramach tematu zagospodarowanie przestrzenne;  typy i atrybuty 

obiektów przestrzennych ujętych w zbiorach oraz stosowane listy kodowe; powiązania 

pomiędzy obiektami i atrybutami, w tym także relacje czasowe, przestrzenne i 

topologiczne; ograniczenia dotyczące typów obiektów lub ich cech (atrybutów, 

związków, operacji); sposób tworzenia identyfikatorów zbioru i obiektu przestrzennego; 

układy współrzędnych, w których określana jest lokalizacja przestrzenna obiektów; 

formaty danych udostępniania zbioru; strukturę i zakres metadanych infrastruktury 

informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2020 r. 

 

3/ Rozporządzenie z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

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

epidemii 



 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 30 października 2020 roku 

(Dz.U. 2020, poz. 1917). 

 W rozporządzeniu zostaje wprowadzona regulacja, zgodnie z którą kontrolę realizacji 

obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, sprawują organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa 

lub Wojska Obrony Terytorialnej. Ponadto nowelizacja zmienia § 7 b dotyczący 

czasowego zaprzestania udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego 

oraz rehabilitacji leczniczej. Nowelizacja wprowadza także zakaz wstępu na teren 

cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych od dnia 31 

października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z 

wyjątkiem § 1 pkt 2 w zakresie § 7b ust. 1 oraz pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 

ogłoszenia, z mocą od dnia 24 października 2020 r. 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki społecznej z dnia 20 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2 listopada 2020 roku 

(Dz.U. 2020, poz. 1921). 

 Rozporządzenie m.in. rozszerza katalog kosztów działania zakładu finansowanych ze 

środków PFRON o wpłaty do PPK od wynagrodzeń pracowników zakładu aktywności 

zawodowej. Nowelizacja dotyczy możliwości finansowania zarówno wpłaty 

podstawowej, jak i dodatkowej.  Ponadto w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi 

rozporządzenia precyzuje zasady dotyczące finansowania ze środków PFRON 

poszczególnych składników wynagrodzenia pracowników zakładów aktywności 

zawodowej, w tym składek na Fundusz Solidarnościowy. Została również dodana 

możliwość finansowania ze środków PFRON dodatku do stażu pracy liczonego od 

wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W rozporządzeniu rozszerzono katalog 

dotyczący środków, z jakich tworzony jest zakładowy fundusz aktywności oraz katalog 

kosztów możliwych do poniesienia z jego środków.  

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

 

5/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2 listopada 2020 roku 

(Dz.U. 2020, poz. 1931). 

 Rozporządzenie m.in. znosi obowiązek kwarantanny wobec osób wykonujących 

zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej. Ponadto wprowadzono regulację, zgodnie z którą osoba 

prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u 

której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu 



diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie 

trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne 

gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje 

się. Wprowadzono także regulacje, zgodnie z którymi w przypadku objęcia przez 

organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę 

wywołaną wirusem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach domowych, 

informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym, decyzji organu 

inspekcji sanitarnej nie wydaje się. Nowelizacja określa, że informacja o objęciu osoby 

kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych może być przekazana tej 

osobie ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów 

łączności, w tym przez telefon. Ponadto zgodnie z nowelizacją, podstawą do wypłaty 

zasiłku opiekuńczego, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest złożone przez ubezpieczonego 

oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, o których 

mowa w tych przepisach, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych. Pracodawca albo podmiot obowiązany, może wystąpić do 

organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w 

oświadczeniu. Podstawą do wypłaty osobie poddanej kwarantannie, o której mowa w 

§ 3a ust. 4a rozporządzenia, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku 

odbycia kwarantanny, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby 

określonego w odrębnych przepisach, jest złożone przez ubezpieczonego 

oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny na podstawie § 3a ust. 4a. 

Pracodawca albo podmiot obowiązany, może wystąpić do organu Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. 

Rozporządzenie wprowadza także regulacje, zgodnie z którymi do dnia 4 grudnia 2020 

r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących 

zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, 

dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają 

pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych 

sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 

3 ust. 3–8 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 . Kierownik urzędu administracji publicznej, 

dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania 

o charakterze publicznym może wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników 

realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne 

zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, 

jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4 w 

zakresie § 4 ust. 6, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 

października 2020 r. 

 



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

sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej 

niezwiązanej z programami operacyjnymi 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 3 listopada 2020 roku 

(Dz.U. 2020, poz. 1933). 

 Rozporządzenie reguluje instrumenty pomocy finansowej, wprowadza zmiany w 

obowiązujących przepisach, które mają na celu uelastycznienie warunków udzielania 

wsparcia na ich podstawie. Ponadto rozporządzenie dostosowuje do zmian 

legislacyjnych wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce i uchylenia ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki, siatki pojęciowej dotyczącej wykonawców usługi i 

partnerów przedsiębiorców w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego 

(jednostki naukowe) w przepisach regulujących wsparcie w ramach bonu na 

współpracę w zakresie innowacji oraz wsparcie na uzyskanie grantu. Rozporządzenie 

przewiduje także zmianę brzmienia przepisów regulujących wsparcie na pokrycie 

kosztów związanych ze świadczeniem usług Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości 

oraz wsparcie na prowadzenie punktu kontaktowego do spraw instrumentów 

finansowych uwzględniającą fakt, że w Komisji Europejskiej trwają obecnie prace 

legislacyjne nad nowymi wieloletnimi ramami finansowymi Unii Europejskiej na lata 

2021–2027.  

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

 

7/ Rozporządzenie Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 21 października 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, 

deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 3 listopada 2020 roku 

(Dz.U. 2020, poz. 1940). 

 Rozporządzenie dostosowuje wzory formularzy do zmienionych przepisów ustawy PIT, 

m.in. ustawą z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065), która weszła w życie 

z dniem 1 lipca 2020 r. Dostosowanie formularzy do obowiązujących regulacji ustawy 

PIT zabezpieczy prawidłowe rozliczenie się przez płatników z pobranych zaliczek na 

podatek dochodowy od osób fizycznych oraz pobranego podatku zryczałtowanego 

począwszy od 1 stycznia 2020 r., a także umożliwi podatnikom prawidłowe rozliczenie 

podatku należnego za rok podatkowy. 

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

 

8/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub 

izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru 

epidemiologicznego 



 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 3 listopada 2020 roku 

(Dz.U. 2020, poz. 1942). 

 Rozporządzenie określa, że w przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej 

wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem 

SARS-CoV-2, i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, 

okres obowiązkowej kwarantanny ulega zakończeniu po upływie 7 dni od dnia 

zakończenia tej izolacji. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych 

przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia 

obowiązkowej kwarantanny. Rozporządzenie wprowadza dodatkowo regulację, 

zgodnie z którą okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do diagnostyki 

laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze standardem 

organizacyjnym opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub 

zakażonym wirusem SARS-CoV-2, określonym w przepisach wydanych na podstawie 

art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 

r. poz. 295, 567 i 1493), ulega zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku 

testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak niż po upływie 10 

dni od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego 

w kierunku SARS-CoV-2. Zgodnie z nowelizacja, w przypadku osoby uczestniczącej w 

udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną 

wirusem SARS-CoV-2, przepisu ust. 1 pkt 4 zmienianego rozporządzenia nie stosuje 

się, jeżeli osoba ta będzie codziennie, przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu 

tych świadczeń, przez okres co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem 

biologicznych czynników chorobotwórczych badana testem antygenowym. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 


