
 

 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 10 do 16 grudnia 2020 roku 

Raport na dzień 16 grudnia 2020 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych.  

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 52 

projekty rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 6. 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 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, 
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w 
środowisku pracy (nr w wykazie prac legislacyjnych MZ 1059), które zostało przesłane do 
Ministerstwa Zdrowia 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-w-sprawie-projektu-
rozporzadzenia-ministra-zdrowia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-substancji-
chemicznych-ich-mieszanin-czynnikow-lub-procesow-technologicznych-o-dzialaniu-rak/  
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych (numer z 

wykazu UC67) 
 

Projekt ustawy służy wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu 
emerytalnego (OIPE), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/1238”. Rozporządzenie to 
dotyczy stworzenia nowego ogólnoeuropejskiego, konkurencyjnego produktu zabezpieczenia 
emerytalnego w III filarze emerytalnym na szczeblu unijnym. W Polsce w obecnie 
obowiązującym stanie prawnym za odpowiednik OIPE można uznać IKE funkcjonujące w III 
filarze emerytalnym, stąd w niniejszym projekcie wzorowano się na już istniejących, dobrych 
oraz sprawdzonych rozwiązaniach w tym zakresie. OIPE mają stanowić uzupełnienie systemu 
obecnych państwowych, pracowniczych lub indywidualnych emerytur krajowych, ale nie 
zastępują, ani nie harmonizują systemu krajowych emerytur indywidualnych. 

W celu zapewnienia prawidłowego wykonania niniejszego rozporządzenia UE konieczne było 
podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do wydania ww. ustawy. Intencją projektu 
ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych jest zachęta do 
długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne w III (indywidualnym) filarze 
emerytalnym, co może przyczynić się także do rozwoju rynku kapitałowego. Ponadto projekt 
wprowadza zmiany do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
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fizycznych, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych 
kontach zabezpieczenia emerytalnego, do ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 
rynkiem finansowym, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez 
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-ogolnoeuropejskich-
indywidualnych-produktach-emerytalnych/  
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych 

ustaw (numer z wykazu UD129) 
 

Proponowane zmiany wynikają z potrzeby usprawnienia mechanizmów gospodarowania 
nieruchomościami publicznymi, mając na uwadze zapewnienie prawidłowej gospodarki, 
zachowanie szczególnej staranności oraz wzmocnienie nadzoru nad czynnościami 
podejmowanymi w stosunku do mienia Skarbu Państwa. W obecnie obowiązującym stanie 
prawnym zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustawach, 
starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie zmiany 
zawarte w projekcie mają na celu zracjonalizowanie zasad gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa oraz rozwiązanie problemów, które pojawiły się w obszarze gospodarowania 
tym mieniem od czasu reformy zarządzania mieniem państwowym w grudniu 2016 roku. 

Projektowane przepisy mają na celu również usprawnienie gospodarowania 
nieruchomościami publicznymi, między innymi poprzez uelastycznienie związanych z tym 
procedur. Uproszczenia wymaga m.in. procedura wyrażania zgody na wydzierżawienie, 
wynajęcie lub użyczenie nieruchomości wchodzącej w skład zasobu publicznego. Racjonalne 
jest odstąpienie od zasady, w myśl której starostowie wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
zawarcie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy 
niż 3 lata, zobowiązani są do przedstawienia wojewodzie aktualnych operatów szacunkowych. 
Rozwiązania służące usprawnieniu gospodarki nieruchomościami będą oddziaływały 
pozytywnie na zasób gruntów państwowych, ale niektóre z nich znajdą również zastosowanie 
w odniesieniu do zasobów nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, wyposażając 
władze samorządowe w instrumenty zapewniające podejmowanie celowych działań wobec 
zasobu, dostosowanych do lokalnych potrzeb (przepisy dotyczące rozwiązywania umów 
użytkowania wieczystego, zmiany celu darowizny oraz doprecyzowujące obowiązki trwałych 
zarządców). 
 
Projekt ustawy na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap) 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-
nieruchomosciami-oraz-niektorych-innych-ustaw-2/  
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od 
towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (numer z wykazu 265) 

 

Projekt ma na celu umożliwienie czasowego (do dnia 31 grudnia 2022 r.) stosowania 0% 
stawki VAT w odniesieniu do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu: 

 testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19, 
będących wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro w rozumieniu: 
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1. ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186, z 
późn. zm.), lub 

2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 
2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia 
dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, 
str. 176, z późn.  zm.) 

– dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 szczepionek przeciwko COVID-19, będących produktami leczniczymi: 

1. dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 
r. poz. 944, z późn. zm.), lub 

2. które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję 
Europejską. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajace-
rozporzadzenie-w-sprawie-towarow-i-uslug-dla-ktorych-obniza-sie-stawke-podatku-od-
towarow-i-uslug-oraz-warunkow-stosowania-stawek-obnizonych/  
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

zmiany rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem 
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 
opałowymi (numer z wykazu 245). 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których 
przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz 
obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1477), obejmuje systemem monitorowania drogowego 
i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi towary z pozycji CN ex 2711 
‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu (gaz LPG). W § 3 wyłączono z obowiązku 
dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego 
dokumentu dostawy – dokumentu możliwego do stosowania do 31 stycznia 2021 r. 
Organizacja zrzeszająca gazowe podmioty gospodarcze wnosiła o przedłużenie wyłączenia 
z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie 
papierowego dokumentu dostawy, dopóki ten będzie możliwy do stosowania. Kierując się 
zasadnością przedstawionego wniosku, konsekwentnie, niniejszym rozporządzeniem 
przedłużone zostaje wyłączenie z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG 
przemieszczanego na podstawie papierowego dokumentu dostawy do 31 stycznia 2022 r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-zmiany-
rozporzadzenia-w-sprawie-towarow-ktorych-przewoz-jest-objety-systemem-monitorowania-
drogowego-i-kolejowego-przewozu-towarow-oraz-obrotu-paliwami-opalowy/  
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub 
przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (numer z wykazu 
448). 

 

Konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub 
przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dz. U. poz. 1810 oraz z 2017 
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r. poz. 1209) związana jest z wydłużeniem okresu obowiązywania Wytycznych w sprawie 
krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 27.07.2013) do końca 
2021 r. Celem projektu jest przedłużenie okresu obowiązywania obecnego rozporządzenia do 
końca 2021 r., dla umożliwienia przedsiębiorcom korzystania ze zwiększonej intensywności 
pomocy w sektorze energetyka na obszarach kwalifikujących się do pomocy regionalnej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-klimatu-i-srodowiska-projekty-inwestycyjne-w-ramach-pois-2014-2020/  
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie 
efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014–2020 (numer z wykazu 447). 

 

Konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie 
udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności 
energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dz. 
U. poz. 866) związana jest z wydłużeniem okresu obowiązywania Wytycznych w sprawie 
krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 27.07.2013) do końca 
2021 r. Celem projektu jest przedłużenie okresu obowiązywania obecnego rozporządzenia do 
końca 2021 r., dla umożliwienia przedsiębiorcom korzystania ze zwiększonej intensywności 
pomocy w sektorze energetyka na obszarach kwalifikujących się do pomocy regionalnej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-klimatu-i-srodowiska-projekty-inwestycyjne-w-ramach-pois-2014-2020/  
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub 
przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (numer z wykazu 446). 

 

Konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy 
jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dz. U. poz. 1941) związana jest z 
wydłużeniem okresu obowiązywania Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na 
lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 27.07.2013) do końca 2021 r. W projekcie nie 
zamieszczono przepisów przejściowych, gdyż jedynie wydłuża on do roku 2021 obecnie 
obowiązujące warunki związane z możliwością podwyższania maksymalnej intensywności 
pomocy publicznej. Celem projektu jest przedłużenie okresu obowiązywania obecnego 
rozporządzenia do końca 2021 r., dla umożliwienia przedsiębiorcom korzystania ze 
zwiększonej intensywności pomocy w sektorze energetyka na obszarach kwalifikujących się 
do pomocy regionalnej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-klimatu-i-srodowiska-projekty-inwestycyjne-w-ramach-pois-2014-2020/  
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (numer z 
wykazu MZ 1076). 
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Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.) jest zwiększenie dostępności do 
świadczeń gwarantowanych, które dotychczas nie były dostępne dla pacjentów w ramach 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), a mają znaczenie dla poprawy zdrowia 
pacjentów. Przedmiotowe zmiany powinny również przyczynić się do zmniejszenia liczby 
niezasadnych hospitalizacji wynikających z braku odpowiednich świadczeń w AOS. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wprowadza się następujące zmiany: 

 do wykazu świadczeń gwarantowanych dodaje się wybrane diagnostyczne procedury 
endoskopowe przewodu pokarmowego realizowane w znieczuleniu; 

 do wykazu świadczeń gwarantowanych dodaje się nowe procedury diagnostyczne z 
obszaru diagnostyki hematologicznej; 

 wyodrębnia się nowe świadczenia dedykowane chorym na hemofilię i inne pokrewne 
skazy krwotoczne wraz z opisem warunków ich realizacji przy jednoczesnym dodaniu 
nowych procedur diagnostycznych do wykazu świadczeń gwarantowanych. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień (2 etap) i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-
specjalistycznej/  
 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano sześćdziesiąt pięć 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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 grudnia 2020 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 10 grudnia 2020 roku  

(Dz.U. 2020, poz. 2206). 

 Zmiana dotyczy § 12 rozporządzenia określającego termin udzielania pomocy. Zgodnie 

z nowelizacją pomoc jest udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu, o którym 

mowa w art. 7 ust. 4, w związku z art. 8 rozporządzenia nr 1407/2013. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony 

zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 grudnia 2020 roku  

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej/


(Dz.U. 2020, poz. 2234). 

 Nowelizacja wynika z konieczności wdrożenia dyrektywy Komisji (UE) 2019/1833 z 

dnia 24 października 2019 r. zmieniającej załączniki I, III, V i VI do dyrektywy 

2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowań wyłącznie 

technicznych oraz dyrektywy Komisji (UE) 2020/739 z dnia 3 czerwca 2020 r. 

zmieniającej załącznik III do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

w odniesieniu do włączenia SARS-CoV-2 do wykazu czynników biologicznych o znanej 

zakaźności dla ludzi oraz zmieniającej dyrektywę Komisji (UE) 2019/1833 Ww. 

dyrektywy mają na celu ochronę zdrowia pracowników zawodowo narażonych na 

działanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy. Projekt 

rozporządzenia zmieniając rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. 

w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz 

ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. poz. 716 

oraz z 2008 r. poz. 288), zwane dalej „rozporządzeniem”, wydane na podstawie art. 

2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wdraża dyrektywę 

2019/1833 i dyrektywę 2020/739. W rozporządzeniu wprowadzono zmianę polegającą 

na nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr 1, 4 i 5 do rozporządzenia zgodnie z 

dyrektywą 2019/1833. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy 2019/1833 Państwa 

członkowskie zostały zobligowane do jej wprowadzenia do krajowego systemu prawa 

najpóźniej do dnia 20 listopada 2021 r., a w zakresie dotyczącym SARS-CoV-2 do dnia 

24 listopada 2020 r. Ponadto zmiana zawarta w § 1 w pkt 2 projektu rozporządzenia 

polega na zmianie załącznika nr 2 do rozporządzenia w zakresie nowego brzmienia lp. 

4 i 8. 

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

 

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od 

podatku akcyzowego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 grudnia 2020 roku  

(Dz.U. 2020, poz. 2248). 

 Zgodnie z nowelizacją do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii ogłoszonych w związku z wirusem SARS-CoV-2 w przypadku sprzedaży na 

terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu nabywcy 

węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy o 

podatku akcyzowym, wyrobów węglowych w ilości przekraczającej 200 kg, a 

nieprzekraczającej 2000 kg jednorazowo, dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie 

musi być spełniony warunek, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku 

akcyzowym, w zakresie dotyczącym uzyskania od finalnego nabywcy węglowego 



oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów 

uprawniających do zwolnienia od akcyzy. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające 

efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-

2020 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 15 grudnia 2020 roku  

(Dz.U. 2020, poz. 2251). 

 Zmiana dotyczy wprowadzenia do wyliczenia w § 11 ust. 3, które otrzymuje brzmienie: 

„Do dnia 31 grudnia 2021 r. maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 

pkt 1, zwiększa się również o:". Przed zmianą rozporządzenie określało datę: do 31 

grudnia 2020 roku. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy 

wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 15 grudnia 2020 roku  

(Dz.U. 2020, poz. 2252). 

Zgodnie z nowelizacją nadaje się nowe brzmienie do wyliczenia w § 10 ust. 3, który 

otrzymuje brzmienie "Do dnia 31 grudnia 2021 r. maksymalną intensywność pomocy, o 

której mowa w § 1 pkt 1, zwiększa się również o:" (przed zmianą w wyliczeniu wskazan 

była data do 31 grudnia 2020 roku). Nowelizacja nadaje także nowe brzmienie do 

wyliczenia w § 11 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: "Do dnia 31 grudnia 2021 r. 

maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, zwiększa się również o:" 

(przed zmianą do 31 grudnia 2020 roku). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 

ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 



 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 15 grudnia 2020 roku  

(Dz.U. 2020, poz. 2253). 

 Nowelizacja dotyczy § 10 w ust. 2 pkt 6, który otrzymuje brzmienie: „7,5 mln euro - 

dla inwestycji realizowanych na obszarze należącym do miasta stołecznego 

Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.". Przed 

zmianą okres w powołanym przepisie określony był od dnia  1 stycznia 2018 r. do 

dnia 31 grudnia 2020 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

7/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny 

energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 15 grudnia 2020 roku  

(Dz.U. 2020, poz. 2254). 

 Nowelizacja dotyczy zmiany wprowadzenia do wyliczenia w § 9 ust. 2, które otrzymuje 

brzmienie: "Do dnia 31 grudnia 2021 r. maksymalną intensywność pomocy, o której 

mowa w § 1 pkt 1, na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 46 ust. 

2 rozporządzenia nr 651/2014, zwiększa się również o:". Przed zmianą wprowadzenie 

do wyliczenia określało datę do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

8/ Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 15 grudnia 2020 roku  

(Dz.U. 2020, poz. 2255). 

 

Ustawa dotyczy udzielenia wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach, które 

znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa. O wsparcie 

będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże: gastronomiczną, kulturalno-rozrywkową 

(estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), sportową (fitness, siłownie, rekreacja, 

baseny, aquaparki, uzdrowiska),sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), turystyczną 

(organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci 

wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),transportową (firmy autokarowe, 

taksówkarze),edukacyjną, cateringową, usług pralniczych. 

Działalności gospodarcze, które obejmie możliwość skorzystania z dotacji, to: sprzedaż 

detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna 

https://sip.lex.pl/#/document/18222985/2020-12-15?unitId=par(10)&cm=DOCUMENT


żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach, 

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i 

targowiskach, sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i 

targowiskach, restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, ruchome placówki 

gastronomiczne, pozostała usługowa działalność gastronomiczna, przygotowywanie i 

podawanie napojów, działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych, działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i 

programami telewizyjnymi, działalność fotograficzna, wypożyczanie i dzierżawa sprzętu 

rekreacyjnego i sportowego, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, działalność 

fizjoterapeutyczna, działalność paramedyczna, działalność związana z wystawianiem 

przedstawień artystycznych - zespół muzyczny, działalność wspomagająca wystawianie 

przedstawień artystycznych, działalność obiektów sportowych, działalność obiektów służących 

poprawie kondycji fizycznej, pozostała działalność związana ze sportem, działalność wesołych 

miasteczek i parków rozrywki, działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do 

tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych, pozostała 

działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, pozostała działalność 

rozrywkowa i rekreacyjna, działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, 

działalność związana z projekcją filmów, pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 

pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, nauka języków obcych, pozostałe 

pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, działalność obiektów 

kulturalnych, działalność muzeów, sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, działalność taksówek osobowych (w zakresie 

zwolnienia ze składek ZUS), pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej 

niesklasyfikowany, przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(catering), działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, pranie i czyszczenie 

wyrobów włókienniczych i futrzarskich, pozostała działalność związana ze sportem (np. 

przewodnicy górscy), pozostała działalności usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowanej, działalność hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, działalność 

organizatorów turystyki. 

 Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji, z których najistotniejsze to:  

 zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres 

od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia 

na kolejne miesiące i o kolejne branże, 

 jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 

września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z 

możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,  

 dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. 

zł,  



 dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące, 

 zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu 

zaoszczędzą łącznie kwotę 139 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin 

rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów 

utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r. 

Zwolnienie z płacenia składki ZUS - Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania 

należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz 

Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i 

Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 

2020 r.  

Zwolnienie z obowiązku opłacania ww. świadczeń wymaga spełnienia następujących 

warunków:  

 prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów 

działalności, 

 zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,  

 wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 

40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.  

W przypadku, gdyby przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem 

jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi.  

Zaproponowane zmiany upoważniają także Radę Ministrów, aby mogła w drodze 

rozporządzenia wydłużyć okres zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, jak również objąć 

pomocą także kolejne/inne branże, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja. 

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe- Nowelizacja przewiduje wprowadzenie 

jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 

30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności. Świadczenie postojowe 

przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 

2 080,00 zł.  

Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego, 

o co najmniej 40%, przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego 

odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.  

Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego wprowadzonego wiosną tego roku, 

będzie ono wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie 

karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia.  

Tym razem wsparcie kierowane jest do konkretnych branż. Dlatego konieczne będzie 

załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, czyli oświadczenia o rodzaju przeważającej 

działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów.  



W myśl nowelizacji rząd będzie mógł, w drodze rozporządzenia, przyznać ewentualną wypłatę 

kolejnych świadczeń za inne okresy rozliczeniowe, a także objąć pomocą kolejne/ inne branże, 

jeżeli będzie tego wymagała sytuacja.  

Dotacja do 5 tys. zł - O dotację w wysokości do 5 tys. zł będą mogli się starać mikro i mali 

przedsiębiorcy. Z wyliczeń wynika, że otrzyma ją ok. 240 tys. przedsiębiorców, łącznie na 

kwotę ok. 1,2 mld zł. Będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem 

wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.  

Aby skorzystać z dotacji, trzeba będzie spełnić następujące warunki:  

 na 30 września 2020 r. wykazać jedną z określonych rodzajów działalności,  

 na 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej,  

 przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. powinien 

być niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio 

w październiku albo listopadzie 2019 r.    

Dotacji będą udzielać powiatowe urzędy pracy, na podstawie wniosków złożonych wyłącznie 

drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl.  

Zgodnie z przepisami rząd będzie mógł drogą rozporządzenia upoważnić powiatowe urzędy 

pracy do przyznania kolejnej ewentualnej dotacji, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja.  

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy 

będą przyznawane, w wysokości 2000 zł miesięcznie, do wynagrodzenia pracownika 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego 

na część etatu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy). Dofinansowanie ma przysługiwać 

także do wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Jedni i 

drudzy muszą być jednak zatrudnieni co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o 

przyznanie świadczeń.  

Dofinansowanie nie będzie przysługiwać dla tych pracowników, których wynagrodzenie 

uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie 

świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego.  

Aby skorzystać ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, przedsiębiorca będzie musiał 

spełnić następujące warunki:  

 prowadzić na 30 września 2020 r. działalność gospodarczą należącą do wyżej 

wymienionych branż, oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności,  

 przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających 

miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40%, w stosunku do przychodu 

uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku 

poprzedniego,  



 nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego 

kwartału 2019 r.,  

 nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 

13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,  

 nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub 

likwidacyjne.  

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc będą składane w formie 

elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę 

przedsiębiorcy.  

Rada Ministrów będzie mogła w drodze rozporządzenia zdecydować o przyznaniu 

dofinasowania do wynagrodzeń w kolejnych okresach, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja.  

Zawieszenie opłaty targowej -Tarcza branżowa zakłada również zawieszenie poboru opłaty 

targowej w 2021 r. Opłata ta pobierana jest niemal wyłącznie od drobnych przedsiębiorców, 

nieposiadających infrastruktury handlowej, dokonujących sprzedaży osobiście, przy pomocy 

członków rodziny lub pojedynczych pracowników. Dla takich podmiotów konieczność 

uiszczania choćby niewysokich opłat jest odczuwalnym obciążeniem, a ich zawieszenie będzie 

konkretnym wsparciem.  

Utrata wpływów z tego tytułu zostanie w pełni zrekompensowana wszystkim gminom, w 

wysokości dochodów z tej opłaty osiągniętych przez gminę w 2019 r. Pieniądze będą 

wypłacane z góry za cały rok, do 31 marca 2021 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania 

Covid-19. Łączny koszt rekompensaty wyniesie do 139 mln zł.  

Ułatwienia w zatrudnianiu pracowników - Tarcza wprowadza ułatwienia w zatrudnianiu 

pracowników w czasie trwającej pandemii Covid-19. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, 

pracownik, który ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na 

stanowisku administracyjno-biurowym, będzie mógł być zatrudniony na takim stanowisku u 

kolejnego pracodawcy, bez konieczności kierowania go na kolejne wstępne badania 

lekarskie.  

Pracodawca będzie mógł skorzystać z proponowanego rozwiązania wyłącznie w sytuacji, gdy 

stwierdzi, że pracownik ma zostać zatrudniony na stanowisku, którego warunki odpowiadają 

tym opisanym w skierowaniu na badania lekarskie.  

Ułatwienia w zatrudnieniu będą dotyczyć także pracowników zatrudnianych na innych 

stanowiskach niż administracyjno-biurowe. Ten sam lub inny pracodawca, u którego 

zatrudniałby się przyszły pracownik, nie będzie musiał kierować go na badania wstępne, w 

przypadku gdy zatrudnienie nastąpi w ciągu 180 dni (a nie jak obecnie 30 dni) po rozwiązaniu 

lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy.  



Rozwiązanie to będzie także dotyczyć osób podejmujących pracę równolegle u innego 

pracodawcy. Natomiast nie znajdzie ono zastosowania w przypadku osób przyjmowanych do 

wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.  

Aby ułatwić przedsiębiorcom i pracownikom zrealizowanie badań lekarskich pracowników, po 

odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, wydłużono okresy i terminy 

związane z wykonywaniem (zawieszonych) profilaktycznych badań pracowników do 180 dni.  

Rozwiązania dla branży turystycznej -  Kluczowe rozwiązania tarczy branżowej dla branży 

turystycznej to:  

 Dodatkowe postojowe (maksymalnie trzy razy) dla organizatorów turystyki oraz 

gestorów obiektów hotelarskich, przy spadku przychodu uzyskanego w miesiącu 

kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 75% w 

stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 

2019 r.  

 Zwolnienie z ZUS za lipiec – wrzesień 2020 r. dla organizatorów turystyki, przy 

spadku przychodu uzyskanego w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym 

miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 75% w stosunku do przychodu 

uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019r. 

 Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. dla PKD  79.90.A , czyli dla pilotów wycieczek 

i przewodników turystycznych. 

 Jednorazowe, dodatkowe postojowe dla PKD  79.90.A , czyli dla pilotów wycieczek 

i przewodników turystycznych. 

 Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. dla PKD 79.90.C, czyli pozostałej działalności 

usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej. Pod wskazanym 

kodem działają np. agenci IATA zajmujący się sprzedażą biletów lotniczych.  

 Jednorazowe, dodatkowe postojowe dla PKD 79.90.C, czyli pozostałej działalności 

usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej. Pod kodem tym 

działają np. agenci IATA, którzy zajmują się sprzedażą biletów lotniczych.  

 Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 dla PKD 93.19.Z, czyli pozostałej działalności 

związanej ze sportem, która obejmuje także działalność przewodników górskich. 

 Jednorazowe, dodatkowe postojowe dla PKD 93.19.Z, czyli pozostałej działalności 

związanej ze sportem, która obejmuje także działalność przewodników górskich. 

 Przedłużenie przyznanej pomocy w postaci zwolnienia z ZUS oraz świadczenia 

postojowego na drodze rozporządzenia ułatwi przyznanie kolejnego wsparcia dla 

branży turystycznej.  

Rozwiązania tarczy branżowej dotyczą 3 miesięcy. Jeśli będzie to konieczne, w odpowiednim 

czasie rząd podejmie decyzje o przedłużeniu wsparcia dla przedsiębiorców. Możliwe będzie 

też poszerzenie pomocy o kolejne branże. 



Wydłużona zostanie też możliwość skorzystania z już funkcjonujących form pomocowych. 

Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły 

pogorszenie sytuacji gospodarczej, nadal mogą skorzystać z dofinansowania do 

wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Mogą to zrobić do 30 czerwca 2021 r. 

 Data wejścia w życie przepisów tarczy branżowej 

Regulacje dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz dotacji zaczną 

obowiązywać po upływie 3 dni od momentu publikacji treści tarczy branżowej w Dzienniku 

Ustaw. Z kolei przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego 

świadczenia postojowego wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw. 

 


