
 

 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 5 do 11 listopada 2020 roku 

Raport na dzień 11 listopada 2020 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych.  

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 41. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy 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. 
 
Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Rady Ministrów 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (numer z wykazu prac legislacyjnych 
RD248), które zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/uwagi-do-rozporzadzenia-rady-ministrow-ws-
ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-
epidemii/  
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o podatku od towarów i usług (projekt poza wykazem prac legislacyjnych) 
 

Ministerstwo Finansów proponuje redukcję obowiązków administracyjnych poprzez przyjęcie 
założenia, że paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą 
uproszczoną. Propozycja polega na tym, żeby wprowadzić dodatkową, obligatoryjną 
informację do faktur uproszczonych, tak żeby za fakturę uproszczoną uznać dokument, który 
zawiera również dane nabywcy: nazwę (imię i nazwisko) oraz adres nabywcy. 
 
Projekt na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-podatkowe-faktury-uproszczone-mf/  
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego 
ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu 
oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 
w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 
(numer z wykazu 8). 
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Wydłużenie okresu stosowania rozporządzenia z dnia 26 maja 2020 r. 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 ze środków instrumentów inżynierii finansowej 2007-
2013, podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz ze środków przeznaczonych na 
realizację projektów w formie instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych 
perspektywy finansowej 2014-2020. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-wsparcie-gospodarki-z-funduszy-ue/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w 
ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej 
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (numer z wykazu 9). 

 

Wydłużenie okresu stosowania rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2020 r. 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 
pandemiiCOVID-19.Pomoc udzielana będzie w ramach krajowych i regionalnych programów 
operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-wsparcie-gospodarki-z-funduszy-ue/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową 
związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 
służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących 
zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów 
służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (numer z wykazu 10). 

 

Wydłużenie okresu stosowania rozporządzenia z dnia 15 lipca 2020 r. 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, jak również środków prawnych umożliwiających wsparcie projektów badawczo-
rozwojowych związanych z pandemiąCOVID-19 oraz innych istotnych dla jej zwalczania 
badań nad chorobami wirusowymi. Pomoc udzielana będzie w ramach krajowych i 
regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-wsparcie-gospodarki-z-funduszy-ue/ 
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4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii (numer z wykazu RD248). 

 

Projekt ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej 
nowym koronawirusem SARS-CoV-2. W zmienianym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 
października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.) zakłada się m.in.: 

1) zamknięcie instytucji lub placówek kultury: bibliotek publicznych i naukowych, teatrów, kin, 
muzeów (państwowych i prywatnych) galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych oraz 
działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w 
Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) – do dnia 29 listopada 2020 r., z wyjątkiem 
m.in. wydarzeń, które są transmitowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość – bez udziału publiczności; 

2) że, do dnia 29 listopada 2020 r., usługi hotelarskie będą dostępne wyłącznie dla gości: 

a) korzystających z tych usług w ramach: podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami 
służbowymi  (dotyczy to np.: członków organów korporacyjnych różnego rodzaju podmiotów) 
lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,  b) będących 
osobami wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (w związku z tzw. „Hotelem dla medyka”), c) 
pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z 
warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej (np.: pacjenci onkologiczni 
i dializowani oraz mali pacjenci przebywający pod opieką osób dorosłych); 
 
Projekt rozporządzenia konsultowany na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania 
(4 etap). Obecnie wszedł w życie. 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-ws-ustanowienia-okreslonych-
ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii-konsultacje-
robocze/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń (numer z wykazu 249). 
 

Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), ma na 
celu pokrycie wzrostu kosztów działalności, a w konsekwencji zapewnienie PIU środków 
finansowych pozwalających na skuteczne wykonywanie zadań wynikających z przepisów 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Projektowane rozporządzenie zastąpi 
dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. 
w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń (Dz. U.  poz. 
126). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-skladki-
czlonkowskiej-placonej-na-rzecz-polskiej-izby-ubezpieczen/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego 
sposobu finansowania (numer z wykazu MZ 1048). 

 

Projektowane rozporządzenie jest niezbędne w celu dostosowania rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej 
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wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1225, z późn. zm.) do 
zmienionego brzmienia art. 136ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzonego ustawą z dnia 7 
października2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. …). W wyniku tej zmiany 
pozalimitowe finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
obejmie wszystkie świadczenia udzielane świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia, 
co wymaga wyłączenia ogółu takich świadczeń z finansowania w formie ryczałtu systemu 
zabezpieczenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-zdrowia-2/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub 
zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (numer z wykazu MZ 1069). 

 

Projektowane rozporządzenie umożliwi lekarzom i felczerom, którzy udzielą świadczeń nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej oraz lekarzom i felczerom, którzy udzielają świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej oraz  opieki paliatywnej i hospicyjnej – skierowanie pacjenta  podejrzanego o 
zakażenie lub zakażonego wirusem SARS-CoV-2 na wykonanie badań diagnostycznych, w 
tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Proponowana regulacja 
ułatwi dostęp pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie, a także przyczyni się 
do bardziej efektywnego wykorzystania kadr medycznych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-zdrowia-2/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (numer z wykazu 3). 

 

Zmiana rozporządzenia w zakresie korekty § 19 pozwoli jednoznacznie interpretować ten 
przepis prawa, a w przypadku znowelizowanego przepisu § 28 ust. 1 umożliwi 
przedsiębiorstwom energetycznym posiadającym wprowadzone do stosowania taryfy dla 
ciepła, które zostały ukształtowane i skalkulowane na bazie kosztów uzasadnionych – a więc 
taryfy dystrybutorów i wytwórców ciepła wytworzonego poza jednostkami kogeneracyjnymi – 
zmianę tych taryf w przypadkach, gdy zmienią się warunki prowadzenia działalności 
przedsiębiorstwa energetycznego. Możliwość takiej zmiany taryf dla ciepła jest konieczna w 
przypadkach np. pozyskania nowej grupy odbiorców, czy istotnej zmiany kosztów 
uwzględnianych w taryfie dla ciepła. Zmiana taryfy pozwoli przedsiębiorstwu energetycznemu 
odzyskać ponoszone koszty związane z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
przygotowanych-przez-ministra-klimatu-i-srodowiska/ 
 
9. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, ustalenia jej wzoru oraz 
zasad i trybu jej nadawania i noszenia (numer z wykazu RD233). 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki 
honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i 
noszenia (Dz. U. z 2017 r. poz.1903)  w § 3 ust. 1 wskazuje podmioty, które mogą wystąpić 
do ministra właściwego do spraw energii z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej. Mając na 
uwadze, iż odznaka może być nadawana pracownikom energetyki, członkom organizacji 
zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom, za 
szczególne osiągnięcia w zakresie nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we 
wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń energetycznych, 
możliwość wnioskowania o nadanie odznaki honorowej powinna być zapewniona szerszemu 
gronu podmiotów działających na rzecz energetyki. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
przygotowanych-przez-ministra-klimatu-i-srodowiska/ 
 
10. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawki opłaty 

kogeneracyjnej na rok 2021 (numer z wykazu 40). 
 

W projekcie rozporządzenia określono wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021 na 
poziomie 0,00 zł/MWh, biorąc pod uwagę planowany koszt systemu wsparcia jednostek 
kogeneracji, wynikający z prognozowanej wysokości środków przeznaczonych na wypłatę 
premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej oraz 
premii kogeneracyjnej indywidualnej w roku 2021, planowanych kosztów działalności 
operatora rozliczeń w roku 2021 związane bezpośrednio z obsługą systemu wsparcia 
wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, planowanej kwoty 
należności głównych z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez operatora rozliczeń, w 
przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy, wymagalnych w roku 2021, planowanej 
kwoty odsetek z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez operatora rozliczeń w przypadku, o 
którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy, planowanych w roku 2021 kosztów bieżącej działalności 
operatora rozliczeń związane z prowadzeniem rachunku opłaty kogeneracyjnej. 

Wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej nie uwzględniająca ulgi w opłacie kogeneracyjnej dla 
przedsiębiorstw energochłonnych, wynosi 0,00 zł/MWh. W roku 2021 obciążenie gospodarstw 
domowych z tytułu stawki opłaty kogeneracyjnej wyniesie 0,00 zł/rok/gospodarstwo domowe. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
przygotowanych-przez-ministra-klimatu-i-srodowiska/ 
 
11. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rodzajów wyników 

pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych 
danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i 
sposobów ich prezentacji (numer z wykazu 7). 

 

Wydanie nowego rozporządzenia, jest spowodowane obowiązkiem wykonywania pomiarów 
emisji do powietrza z mocy prawa, tj. z mocy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 148-
149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, który dotyczy nie tylko 
instalacji wymagających pozwolenia, ale także średnich źródeł spalania paliw wymagających 
zgłoszenia oraz wydanych dla takich źródeł decyzji eksploatacyjnych. Projekt przewiduje 
wprowadzenie nowego terminu przedkładania wyników pomiarów oraz prezentacji innych 
danych przez podmioty, uzupełnienia dotyczącego pomiarów wstępnych wymaganych dla 
średnich źródeł spalania paliw wymagających zgłoszenia, o których mowa w art. 147 ust. 4a 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, a dla których organy ochrony 
środowiska będą wydawały decyzje eksploatacyjne. Zmiany przepisów zaproponowane w 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-przygotowanych-przez-ministra-klimatu-i-srodowiska/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-przygotowanych-przez-ministra-klimatu-i-srodowiska/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-przygotowanych-przez-ministra-klimatu-i-srodowiska/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-przygotowanych-przez-ministra-klimatu-i-srodowiska/


projekcie rozporządzenia mają charakter porządkowy i doprecyzowujący i nie spowodują 
dodatkowych obciążeń dla prowadzących instalacje. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
przygotowanych-przez-ministra-klimatu-i-srodowiska/ 
 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano trzydzieści 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 Zdrowia z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 9 listopada 2020 roku 

(Dz.U. 2020, poz. 1981) 

 Rozporządzenie określa dokumentację, którą sporządza i prowadzi podmiot leczniczy 

prowadzący szpital, zlokalizowany w miejscu nieprzeznaczonym dotychczas do 

udzielania świadczeń zdrowotnych, w którym są udzielane świadczenia zdrowotne 

pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2, w zakresie świadczeń zdrowotnych 

udzielanych przez ten szpital. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 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 6 listopada 2020 roku 

(Dz.U. 2020, poz. 1972). 

 Rozporządzenie wprowadza dalsze ograniczenia, m.in. w zakresie:  

- działalności polegającej na prowadzeniu usług hotelarskich (do dnia 29 listopada 

2020 jest możliwe prowadzenie tej działalności w zakresie działalności hoteli 

robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych; dla gości: a) korzystających z 

tych usług w ramach podróży służbowej, o której mowa w art. 775 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub podróży wykonywanej w związku z 

czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem 

działalności gospodarczej, b) będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w 

czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego, c) będących osobami 

wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, d) będących pacjentami i ich opiekunami, 

jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych 

dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.  

- prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej 

związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (do 29 listopada 2020 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-przygotowanych-przez-ministra-klimatu-i-srodowiska/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-przygotowanych-przez-ministra-klimatu-i-srodowiska/


prowadzenie tej działalności jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału 

publiczności: 1) działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich 

jak próby i ćwiczenia; 2) nagrań fonograficznych i audiowizualnych; 3) wydarzeń 

transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. 

- prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz 

inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o 

muzeach (do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia 

działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty 

działające na podstawie przepisów ustawy o muzeach polegające na zakazie: 1) 

udostępniania zbiorów publiczności, 2) organizacji wydarzeń z udziałem publiczności 

– z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. 

- prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo  (do 29 

listopada 2020 roku ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz 

przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w 

kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów 

filmowych, z wyjątkiem działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

- określenia limitów dotyczących liczby osób na m kw przebywających jednocześnie w 

obiektach i placówkach handlowych, stacjach paliw, targowiskach; 

- określenia działalności, których prowadzenie jest zakazane do 29 listopada 2020 roku 

w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni 

sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2; 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2020 r. 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 października 2020 r. w 

sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego oraz materiałów wybuchowych znalezionych i 

zniszczonych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania 

terenów 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 6 listopada 2020 roku 

(Dz.U. 2020, poz. 1969). 

 Rozporządzenie określa sposób i postać prowadzenia ewidencji: nabytych, zużytych, 

przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego, oraz materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów – oraz wzór 

tej ewidencji. 

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

 

4/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 5 listopada 2020 roku 

(Dz.U. 2020, poz. 1962). 



 Rozporządzenie określa, że zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4a ust. 1 i 1a 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje wszystkim 

osobom uprawnionym do jego pobierania na podstawie art. 4a, jednak nie dłużej niż 

do dnia 29 listopada 2020 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r. 

 

5/ Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 5 listopada 2020 roku 

(Dz.U. 2020, poz. 1961). 

 Rozporządzenie określa, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 

ust. 1–1d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje w przypadkach, o 

których mowa w tych przepisach, jednak nie dłużej niż do dnia 29 listopada 2020 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r. 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 5 listopada 2020 roku 

(Dz.U. 2020, poz. 1960). 

 Rozporządzenie określa zakres ograniczeń w funkcjonowaniu szkół. Rozporządzenie 

reguluje, że od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju 

ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych; szkół 

ponadpodstawowych; placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia 

zawodowego; ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Rozporządzenie określa 

przypadki, w których o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor i w których 

dopuszcza się prowadzenie zajęć w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. 

Rozporządzenie określa także sposób realizacji zajęć, a także obowiązki dyrektora w 

przypadku braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r. 

 

7/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 2 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań 

towarów paczkowanych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 5 listopada 2020 roku 

(Dz.U. 2020, poz. 1953). 



 Rozporządzenie określa, że na wyrobach aerozolowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, umieszcza się informację o 

całkowitej pojemności pojemnika. 

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

 

 


