
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 21 do 27 stycznia 2021 roku 

Raport na dzień 27 stycznia 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 22. 

projekty rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 7. 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 – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych 

źródłach energii (numer z wykazu UD162) 
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach 
energii obejmuje propozycje przepisów znoszących obowiązek obliga giełdowego oraz 
zaostrzających odpowiedzialność w zakresie manipulacji na rynku energii elektrycznej. Projekt 
ustawy przewiduje zwiększenie odpowiedzialności finansowej oraz karnej podmiotów 
dokonujących manipulacji na hurtowym rynku energii, próby takiej manipulacji lub 
wykorzystania informacji wewnętrznej dotyczącej produktu energetycznego sprzedawanego w 
obrocie hurtowym. 

Przedmiotowa zmiana regulacji prawnych jest pierwszym krokiem przebudowy krajowego 
modelu obrotu energią elektryczną, nastawionej na wspieranie transformacji krajowej 
elektroenergetyki oraz jej integracji z rynkiem europejskim. W kolejnym kroku planowane jest 
wprowadzenie mechanizmów pozyskiwania usług elastyczności w obszarach sieci 
dystrybucyjnej. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-
energetyczne-oraz-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii/  
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 

innych ustaw (numer z wykazu 175) 
 

Celem projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, 
wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, a także 
usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście gospodarki 
finansowej, oraz rozliczeń z płatnikami składek. Na etapie stosowania obowiązujących 
przepisów pojawiły się również rozbieżności interpretacyjne, które projekt eliminuje. 

Niniejszy projekt przewiduje następujące zmiany w zakresie: 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-energetyczne-oraz-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-energetyczne-oraz-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii/


 Ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi, ustalania uprawnień do 
świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty. Obecnie obowiązujące 
regulacje umożliwiają unikanie płacenia składek oraz wprowadzają inne zasady 
ustalania świadczeń w przypadku odrębnych systemów ubezpieczeń społecznych i 
zaopatrzenia emerytalnego 

 Ustalania prawa do świadczeń. Obecne przepisy w inny sposób traktują np. emerytów 
z tzw. starego i nowego systemu emerytalnego, np. przy przeliczaniu świadczeń z 
tytułu kontynuowania aktywności zawodowej po przejściu na emeryturę. 

 Usprawnienia obsługi i uporządkowania działań płatników składek w celu stabilizacji 
stanów kont płatników i ubezpieczonych. Obecne przepisy prawne umożliwiają 
przykładowo dokonywanie korekt w dokumentach płatniczych, bez określonego limitu 
czasowego. 

 Usprawnienia obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek, mające na celu 
uporządkowanie obecnie stosowanych zasad, które prowadzą niejednokrotnie do 
wątpliwości interpretacyjnych, szczególnie w ubezpieczeniu wypadkowym. 

 Prowadzonej przez Zakład gospodarki finansowej w zakresie zapewnienia 
współmierności przychodów i kosztów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych czy też 
trybu dokonywania i zatwierdzania zmian w planie finansowym Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

W szczególności w projekcie proponowane jest m.in.: 

 ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników 
jednoosobowych spółek z o. o oraz spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej – 
uzależnienie obowiązku ubezpieczeniowego od statusu wspólnika i objęcie 
ubezpieczeniem niezależnie od sytuacji spółki, np. prowadzenia działalności i 
uzyskiwania przychodów. 

 rezygnacja z ustania objęciem dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym 
(emerytalnym, rentowym i chorobowym) na skutek nieopłacenia składek w terminie 
(ubezpieczenie będzie należne w okresie od dnia wskazanego w formularzu zgłoszenia 
do dnia złożenia wniosku o wyrejestrowanie z ubezpieczeń); 

 szereg zmian mających na celu usprawnienie dochodzenia należności przez ZUS:  

o możliwość również bezegzekucyjnego potrącania należności z tytułu (i) składek 
oraz (ii) nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych przez ZUS 
przy okazji wypłaty (i) świadczeń oraz (ii) zasiłków, 

o z tytułu nienależnie pobranych świadczeń poprzez doprecyzowanie przepisów 
(np. w wyniku niejednolitego orzecznictwa sądów w zakresie uznania 
świadczenia za nienależne w przypadku wykonywania pracy w okresie 
orzeczonej niezdolności do pracy czy też w zakresie przekazywania 
nieprawdziwych informacji przez płatników składek lub inne podmioty 
skutkujące wypłatą nienależnych świadczeń), 

o rozszerzenie trybu dochodzenia należności, 

o zmiany w zakresie umarzania należności przez ZUS, np. odstąpienie od 
odsetek w przypadku zwłoki leżącej po stronie Zakładu, umożliwienie 
wnioskowania o umorzenie należności w przypadku ogłoszenia upadłości przez 
osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wprowadzenie 
instytucji umorzenia bez konieczności wydawania decyzji w przypadku 
należności poniżej 116 zł; 

 nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego 
(zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności, jak i z przerwą nie dłuższą niż 60 dni, ale 
niezależnie od tego czy niezdolność byłaby spowodowana tą samą, czy inną 
przyczyną); 

 skrócenie okresu możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu 
ubezpieczenia do 91 dni; 



 zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego 
ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem oraz podstawy wymiaru świadczenia 
rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego; 

 obowiązek przekazywania do ZUS niezbędnych danych do ustalenia uprawnień i 
wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przez płatników i 
ubezpieczonych; 

 ograniczenie przekazywania korekt deklaracji ubezpieczeniowych tylko do 5 lat od 
momentu wymagalności składek. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-
ubezpieczen-spolecznych-oraz-niektorych-innych-ustaw/  
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie finansowego 

wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, 
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, 
komunalnej infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej (numer z wykazu 66) 

 

Celem projektu rozporządzenia jest, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, określenie 
rozwiązań prawnych, które umożliwią wykonanie nowelizowanej ustawy o finansowym 
wsparciu podmiotom, do których ustawowych lub statutowych zadań należy zapewnienie 
schronienia lub mieszkania potrzebującym. Kontynuacja programu finansowego wsparcia na 
warunkach i w trybie określonym w projekcie rozporządzenia umożliwi większy dostęp do 
instrumentów wsparcia mieszkalnictwa, a tym samym przyczyni się do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze 
względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową. Przepisy rozporządzenia 
odpowiadają w przeważającej części przepisom aktualnie obowiązującego rozporządzenia, 
przy czym zostały dostosowane do nowo wprowadzanych rozwiązań. 

Ponadto w projekcie rozporządzenia dokonano doprecyzowania i uporządkowania części 
dotychczasowych przepisów, zgodnie z potrzebami, które pojawiły się w ramach bieżącej 
działalności operacyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie programu finansowego 
wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-
finansowego-wsparcia-na-tworzenie-lokali-mieszkalnych-na-wynajem-mieszkan-
chronionych-noclegowni-schronisk-dla-osob-bezdomnych-ogrzewalni-i-tymczasowych-pomi/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, 
legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży 
Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej (numer z 
wykazu 173). 

 

Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 
w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 
r.poz. 2168). Zasadniczym celem projektu rozporządzenia jest dokonanie modyfikacji wzoru 
legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej celem zapewnienia bezpieczeństwa 
ochrony jego danych osobowych podczas wykonywania czynności kontrolnych przez tego 
strażnika. 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych-oraz-niektorych-innych-ustaw/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych-oraz-niektorych-innych-ustaw/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-finansowego-wsparcia-na-tworzenie-lokali-mieszkalnych-na-wynajem-mieszkan-chronionych-noclegowni-schronisk-dla-osob-bezdomnych-ogrzewalni-i-tymczasowych-pomi/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-finansowego-wsparcia-na-tworzenie-lokali-mieszkalnych-na-wynajem-mieszkan-chronionych-noclegowni-schronisk-dla-osob-bezdomnych-ogrzewalni-i-tymczasowych-pomi/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-finansowego-wsparcia-na-tworzenie-lokali-mieszkalnych-na-wynajem-mieszkan-chronionych-noclegowni-schronisk-dla-osob-bezdomnych-ogrzewalni-i-tymczasowych-pomi/


Projekt oddziałuje na starostów powiatowych poprzez konieczność wymiany dotychczasowych 
legitymacji, zgodnie z nowym wzorem. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-praw-i-obowiazkow-pracowniczych-zasad-wynagradzania-
wzorow-oznak-legitymacji-sluzbowej-odznaki-sluzbowej-i-umundurowania-strazni/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku 
akcyzowego (numer z wykazu 274). 

 

Ustawa zmieniająca przepisy dotyczące podatku akcyzowego wprowadza w art. 48 ust. 1 pkt 
2 i art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zmiany polegające 
na doprecyzowaniu, że jednym z warunków wydania zezwolenia na prowadzenie składu 
podatkowego albo zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący jest 
bycie zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zmiany te wejdą w życie z 
dniem 1 kwietnia 2021 r. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku 
akcyzowego do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego należy 
dołączyć dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i 
usług (VAT). Odesłanie do § 5 ust. 1 pkt 1 znajduje się w następujących przepisach: § 9 ust. 
1 pkt 3, § 10  ust. 1 pkt 2, § 11 ust. 1 pkt 2 oraz w § 12 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia. 
Jednakże, mając na uwadze, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w formie 
elektronicznej wykaz podatników VAT, który stanowi ogólnodostępną i bezpłatną bazę 
dostępną na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, 
proponuje się odstąpić w projektowanym rozporządzeniu od wymogu dołączania do wniosku 
o wydanie zezwolenia akcyzowego dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest 
zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

Projekt rozporządzenia będzie miał pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców 
oraz małych i średnich przedsiębiorców, którzy składają wnioski o wydanie zezwoleń 
akcyzowych, ponieważ przewiduje zmniejszenie ilości dokumentów dołączanych do wniosku. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-w-zakresie-podatku-akcyzowego/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający 

rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (numer z 
wykazu 271). 

 

W projekcie rozporządzenia proponuje się zmianę § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami 
akcyzy polegającą na zastąpieniu w tym przepisie wyrazów „właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego w sprawach znaków akcyzy” wyrazami »naczelnika urzędu celno-skarbowego«. 
Zmiana rozporządzenia jest konieczna ze względu na nowelizację ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym i przyczyni się do wyeliminowania problemów związanych z 
potwierdzaniem przedmiotowych spisów wyrobów akcyzowych, a co za tym idzie, będzie 
znaczącym ułatwieniem prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-w-zakresie-podatku-akcyzowego/ 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-praw-i-obowiazkow-pracowniczych-zasad-wynagradzania-wzorow-oznak-legitymacji-sluzbowej-odznaki-sluzbowej-i-umundurowania-strazni/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-praw-i-obowiazkow-pracowniczych-zasad-wynagradzania-wzorow-oznak-legitymacji-sluzbowej-odznaki-sluzbowej-i-umundurowania-strazni/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-praw-i-obowiazkow-pracowniczych-zasad-wynagradzania-wzorow-oznak-legitymacji-sluzbowej-odznaki-sluzbowej-i-umundurowania-strazni/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-w-zakresie-podatku-akcyzowego/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-w-zakresie-podatku-akcyzowego/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-w-zakresie-podatku-akcyzowego/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-w-zakresie-podatku-akcyzowego/


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (numer 
z wykazu MZ 1110) 

 

Celem projektowanego rozporządzenia jest doprecyzowanie terminu realizacji teleporady, 
wskazując, że przedmiotowe świadczenie może być udzielone w terminie późniejszym niż 
pierwszy dzień roboczy następujący po dniu zgłoszenia się pacjenta celem uzyskania pomocy 
medycznej – pod warunkiem jego uzgodnienia z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. 
Powyższe rozwiązanie skutkować będzie szybszym uzyskaniem pomocy odpowiedniej do 
stanu i potrzeb zdrowotnych danego pacjenta. Ponadto wprowadzenie przedmiotowego zapisu 
umożliwi osobie udzielającej teleporady, uzgodnienie optymalnego terminu realizacji ww. 
świadczenia, z uwzględnieniem zarówno faktycznej potrzeby zdrowotnej danego pacjenta, jak 
i daty jego zgłoszenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-standardu-organizacyjnego-teleporady-w-ramach-podstawowej-
opieki-zdrowotnej/  
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ewaluacji jakości kształcenia 

w szkole doktorskiej (numer z wykazu 5N) 
 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła nowy 
model kształcenia doktorantów – kształcenie w szkołach doktorskich. Szkoły te mogą być 
tworzone samodzielnie albo wspólnie przez uprawnione podmioty. Jakość kształcenia w 
szkole doktorskiej będzie natomiast podlegała ewaluacji przeprowadzanej przez Komisję 
Ewaluacji Nauki, zwaną dalej „Komisją”. Będzie to niezależna, zewnętrzna ocena jakości 
kształcenia doktorantów. W przypadku jej negatywnego wyniku podmiot prowadzący szkołę 
doktorską utraci możliwość jej prowadzenia z końcem roku akademickiego, w którym ocena 
stanie się ostateczna. 

Przepisy projektowanego rozporządzenia regulują dwie grupy zagadnień. Pierwsza z nich 
dotyczy uszczegółowienia ogólnych kryteriów ewaluacji, określonych w ustawie. Dzięki 
określeniu szczegółowych kryteriów ewaluacji zespoły oceniające powołane przez 
przewodniczącego Komisji otrzymają narzędzia do jej właściwego przeprowadzenia. Ze 
względu na specyfikę kształcenia w poszczególnych szkołach doktorskich szczegółowe 
kryteria ewaluacji zaproponowane w projektowanym rozporządzeniu są określone w sposób 
możliwie uniwersalny tak, aby pozostawić zespołom oceniającym możliwość dokonania oceny 
z uwzględnieniem tej specyfiki. Celowi temu ma służyć rezygnacja z określenia jednolitych dla 
ogółu szkół doktorskich parametrów ilościowych na rzecz oceny jakościowej i eksperckiej. W 
projektowanym rozporządzeniu określono również sposób przeprowadzenia ewaluacji, co jest 
niezbędne dla zapewnienia jej prawidłowego przebiegu. Wskazano zadania Komisji, w tym jej 
przewodniczącego, i zespołu oceniającego, w tym jego przewodniczącego, jak również 
podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Określono kolejność i terminy dokonania 
odpowiednich czynności. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-w-sprawie-ewaluacji-
jakosci-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej/  
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (numer z wykazu MZ 1111) 

 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-standardu-organizacyjnego-teleporady-w-ramach-podstawowej-opieki-zdrowotnej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-standardu-organizacyjnego-teleporady-w-ramach-podstawowej-opieki-zdrowotnej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-standardu-organizacyjnego-teleporady-w-ramach-podstawowej-opieki-zdrowotnej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-w-sprawie-ewaluacji-jakosci-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-w-sprawie-ewaluacji-jakosci-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej/


Dodawany do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548, 1837 i 2142) § 2a przedłuża możliwość wypłaty 
świadczeniodawcom zaliczek (1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej) w pierwszym kwartale 2021 r. Na podstawie projektowanego § 
2a, świadczeniodawcy będą mogli się ubiegać o maksymalnie 70% zaliczki (1/12 kwoty 
zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) przypadającej 
na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek. Wniosek o wypłatę zaliczki będzie mógł 
złożyć świadczeniodawca, któremu na podstawie § 2 zmienianego rozporządzenia, został 
przedłużony okres rozliczeniowy. 

Świadczeniodawcy realizujący umowy w zakresach świadczeń, określonych w projektowanym 
§ 2a ust. 2, nie będą mogli ubiegać się o wypłatę powyższych zaliczek. Świadczenia te są 
bowiem świadczeniami ze znacznym udziałem kosztów zmiennych, tj. kosztów obejmujących 
zużycie zasobów takich jak produkty lecznicze, wyroby medyczne czy procedury. Na całkowity 
koszt świadczenia składają się bowiem dwa główne rodzaje kosztów: stałe i zmienne. Ponadto 
świadczeniodawcy nie będą musieli spełniać innych dodatkowych warunków, jak miało to 
miejsce w przypadku poprzednich okresów sprawozdawczych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-zmiany-
rozporzadzenia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-o-
udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej/  
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano trzydzieści jeden aktów prawnych, tzn. ustawy, 

rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, 

obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Z powyższych publikacji w 

zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą następujące akty prawne: 

 

1/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 stycznia 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 27 stycznia 2021 roku 

(Dz.U.2021, poz. 171). 

 Zgodnie z rozporządzeniem uchylony zostaje § 12 rozporządzenia, który w obecnie 

obowiązującym stanie prawnym określa zwolnienie od akcyzy dla alkoholu etylowego 

pozostającego jako odpad w procesie produkcyjnym, w którym produkt końcowy nie 

zawiera alkoholu etylowego, w przypadku, gdy alkohol etylowy zostanie przemieszczony 

do składu podatkowego z przeznaczeniem do dalszego przerobu w tym składzie. Zmiana 

w obowiązującej regulacji prawnej zawartej w § 17 wiąże się z przeniesieniem do ustawy 

o podatku akcyzowym zwolnienia od akcyzy dla wyrobów akcyzowych, które, znajdując się 

w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, stały się nieprzydatne do spożycia, dalszego 

przerobu lub zużycia i za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego zostały 

zniszczone w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów w obecności 

przedstawiciela organu podatkowego. Jednocześnie z uwagi na uchylenie § 12 dokonano 

zmiany brzmienia § 18 rozporządzenia oraz doprecyzowano dodatkowo, iż obowiązek 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-zmiany-rozporzadzenia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-zmiany-rozporzadzenia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-zmiany-rozporzadzenia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej/


prowadzenia ewidencji określony został w art. 138f ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto 

dostosowano treść § 3, § 6, § 7 ust. 4, § 9 ust. 2 i § 10 ust. 2 do zmian ujętych ustawą o 

zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r. 

 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem 

monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 27 stycznia 2021 roku 

(Dz.U.2021, poz. 163). 

 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, 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 

zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2021 r. 

 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 

z tytułu zaopatrzenia w ciepło 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 25 stycznia 2021 roku 

(Dz.U.2021, poz. 158). 

 Nowelizacja koryguje nieprecyzyjne brzmienie oznaczenia symbolu ilości ciepła „Q”. 

Potrzeba zmiany brzmienia § 28 ust. 1 rozporządzenia wynika z braku możliwości zmiany 

taryf dla ciepła w wyniku zmian w warunkach lub zakresie działalności wynikających ze 

świadomych decyzji przedsiębiorstwa energetycznego (finalizacja planów inwestycyjnych, 

zakup lub ukończenie budowy nowych źródeł, przyłączenie nowych odbiorców, zmiany 

rodzaju wykorzystywanego paliwa). Konieczność uzupełnienia brzmienia § 32 

rozporządzenia wynika z konieczności zapewnienia prawidłowej transpozycji art. 10 ust. 3 

lit. a) dyrektywy 2012/27/UE w związku z uzasadnioną opinią Projektu   założeń do 



odpowiedzi   Rzeczypospolitej Polskiej na uzasadnioną opinię wystosowaną na podstawie 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczącą nieprawidłowego 

stosowania oraz nieprawidłowej transpozycji dyrektywy 2012/27/UE w sprawie 

efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 

dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (naruszenie nr 2018/2345). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 

pkt 3, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

 

4/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników 

obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 22 stycznia 2021 roku 

(Dz.U.2021, poz. 152). 

 Celem rozporządzenia jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, 

które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też 

ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi. Rozporządzenie określa zakres 

podmiotowy przedsiębiorstw objętych wsparciem oraz planowane świadczenia dla 

wybranych podmiotów gospodarczych z określonych branż. Przedsiębiorstwa, które zostaną 

objęte wsparciem regulowanym przedmiotowym rozporządzeniem prowadzą działalność 

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

przeważającej działalności, kodami wymienionymi w projekcie rozporządzenia. Dla 

wyszczególnionych działalności według kodów PKD przewidziano cztery formy wsparcia: 

wypłata świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników : wypłata 

ponownego świadczenia postojowego; dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej; zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na 

ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz 

Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 


