
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 23 grudnia 2020 roku do 6 stycznia 2021 roku 

Raport na dzień 6 stycznia 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 7. projektów ustaw oraz 53. 

projekty rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 12. 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 Rady 
Ministrów sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw 
stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (nr RD238 w Wykazie 
prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane do Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-w-sprawie-projektu-
rozporzadzenia-rady-ministrow-sprawie-szczegolowych-zasad-i-trybu-wprowadzania-
ograniczen-w-sprzedazy-paliw-stalych-oraz-w-dostarczaniu-i-poborze-energii-elektryczne/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny 

(numer z wykazu UC53) 
 

Celem projektu jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 
z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych 
i usług cyfrowych (Dz. Urz. UE L 136 z 22.05.2019, str. 1 i Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019 str. 
60), zwanej dalej „DCD”, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z 
dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej 
rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 
1999/44/WE (Dz. Urz. UE L 136 z 22.05.2019, str. 28 i Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019 str. 63), 
zwanej dalej „SGD”. Dyrektywy te weszły w życie z dniem 11 czerwca 2019 r., a państwa 
członkowskie zobowiązane są do przyjęcia implementujących je przepisów do dnia 1 lipca 
2021 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r. 

Zasadniczym celem obu dyrektyw jest przyczynianie się do właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i zapewnianie przy tym wysokiego poziomu ochrony konsumentów, w 
szczególności poprzez ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań 
w odniesieniu do: 
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umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych 
lub usług cyfrowych, w szczególności przepisów dotyczących: 

 zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, 

 środków ochrony prawnej w przypadku braku zgodności treści cyfrowej lub usługi 
cyfrowej z umową lub ich niedostarczenia oraz sposobów korzystania z tych środków, 

 zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. 

umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem, w tym przepisów 
dotyczących: 

 zgodności towarów z umową, 

 środków ochrony prawnej przysługujących w przypadku braku takiej zgodności, 
sposobów korzystania z tych środków, 

 gwarancji handlowych. 

Zmiany w ustawie o prawach konsumenta (u.p.k.) obejmują przepisy ogólne, kwestię rękojmi 
i gwarancji konsumenckiej (rozdział 5a u.p.k.) oraz praw i obowiązków stron umów o 
dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej (rozdział 5b u.p.k.). 

Zmiany w Kodeksie cywilnym polegają zasadniczo na usunięciu odrębności dotyczących 
umów zawieranych z konsumentami w przepisach o rękojmi przy sprzedaży, które – wobec 
wyłączenia stosowania przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi względem 
konsumentów – stają się bezprzedmiotowe. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-prawach-
konsumenta-oraz-ustawy-kodeks-cywilny/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD163) 
 

W projekcie zawarto przepisy, które umożliwią obniżenie kosztów funkcjonowania gminnych 
systemów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ich usprawnienie m.in.: 

1) podwyższenie maksymalnej stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych (ok 23 zł za 
pojemnik/worek 120 l – obecnie 18 zł); 

2) wprowadzenie przepisów umożliwiających złożenie oświadczenia o wyłączeniu z gminnego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych; 

3) umożliwienie właścicielom nieruchomości rekreacyjno-letniskowych rozliczania się z opłaty 
jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika; 

4) możliwość określenia przez ministra właściwego do spraw klimatu, w drodze decyzji, 
odstępstwa dla poszczególnych gmin, w zakresie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98 w sprawie odpadów; 

5) wprowadzenie przepisów umożliwiających indywidualne rozliczanie mieszkańców w 
budynkach wielolokalowych z obowiązku selektywnego zbierania odpadów; 

6) podwyższenie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej oraz gruntów polnych (grzywna od 
300 do 5000 zł); 

7) wprowadzenie sankcji w postaci administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie polegające 
na wykonywaniu obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały 
wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru; 

8) zmiana w Kodeksie karnym – dodanie sankcji karnej za pozostawianie odpadów 
niebezpiecznych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania – 
kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8; 
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9) wprowadzenie przepisów dot. zapewnienia przez gminy w pierwszej kolejności 
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów zebranych selektywnie oraz 
odpadów powstających w procesie sortowania (w efekcie mniej odpadów powinno trafiać na 
składowiska, co zmniejszy koszty gminy związane z zagospodarowaniem odebranych 
odpadów). 

Ponadto zawarto rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie instalacji przetwarzających 
odpady komunalne:  

1) umożliwienie magazynowania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów 
komunalnych, paliwa alternatywnego oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do 
produkcji takiego paliwa przez okres 3 lat; 

2) skrócenie czasu na podjęcie działalności objętej zezwoleniem z dwóch lat do roku 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-utrzymaniu-
czystosci-i-porzadku-w-gminach-oraz-niektorych-innych-ustaw-2/  
 
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie 

powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (numer z wykazu UD167) 
 

Cele proponowanych regulacji to przede wszystkim: 

1) uwzględnienie funkcjonowania młodzieżowych rad przy samorządzie powiatowym oraz 
przy samorządzie województwa; 

2) instytucjonalne wzmocnienie młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu 
terytorialnego; 

3) zapewnienie im sprawniejszego funkcjonowania przy możliwości zwiększenia 
oddziaływania na społeczności lokalne; 

4) wprowadzenie zmian w przepisach regulujących możliwość powoływania oraz 
funkcjonowania młodzieżowych rad. 

W projekcie zakłada się rozszerzenie możliwości powoływania młodzieżowych rad. W gronie 
podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o utworzenie rady na podstawie zmienionych 
przepisów znajdują się: 

1) co najmniej 1/5 ustawowego składu rady gminy; 

2) wójt; 

3) zainteresowane środowiska, w tym organizacje pozarządowe lub podmioty określone w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) działające na terenie gminy, której wniosek 
dotyczy, w tym także uczniowie i studenci szkół i uczelni z terenu danej gminy. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-samorzadzie-
gminnym-ustawy-o-samorzadzie-powiatowym-oraz-ustawy-o-samorzadzie-wojewodztwa/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników 
tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (numer z 
wykazu 85) 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie 
Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
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geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 
poz. 1429) wydawany jest na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052). Efektem projektowanej zmiany 
rozporządzenia będzie wyeliminowanie potencjalnych utrudnień w procesie realizacji 
kluczowych dla ogółu społeczeństwa inwestycji infrastrukturalnych. Ponadto, wyeliminowane 
zostaną wątpliwości po stronie wykonawców prac geodezyjnych, organów Służby Geodezyjnej 
i Kartograficznej i organów administracji architektoniczno-budowlanej uczestniczących w ww. 
inwestycjach. Zostaną również rozwiązane problemy techniczne wpływające negatywnie na 
proces podpisywania dokumentacji wytworzonej w toku prowadzonych prac geodezyjnych. 
Przewiduje się również, że dokumentacja geodezyjna podpisana podpisem zaufanym i 
przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia, będzie uznawana za podpisaną zgodnie z przepisami 
rozporządzenia zmieniającego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-standardow-technicznych-wykonywania-geodezyjnych-pomiarow-
sytuacyjnych-i-wysokosciowych-oraz-opracowywania-i-przekazywania-wynikow-t/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2021-2025 (numer z wykazu RD 273). 
 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 
2021-2025 stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 9 ustawy z dnia 11 września 
2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365, z późn. zm.). Biorąc pod uwagę, że 
art. 9 ust. 3 ustawy stanowi, że Narodowy Program Zdrowia, dalej „NPZ”, sporządza się na 
okres nie krótszy niż 5 lat, długofalową specyfikę zdrowia publicznego oraz konieczność 
konsekwentnych i niezakłócanych działań, proponuje się 5-letni okres obowiązywania NPZ. 

Bazując na doświadczeniach w realizacji NPZ w poprzednich latach przeprowadzono rewizję 
zadań w celu uzyskania większej przejrzystości, w katalogu zadań uwzględniono zmiany 
instytucjonalne oraz uzupełniono bądź zmieniono wskazanych w zadaniach realizatorów. Tam, 
gdzie było to niezbędne, na bazie doświadczeń z dotychczasowej realizacji, uproszczono i 
usystematyzowano treść niektórych zadań, tak by zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów 
interpretacyjnych. Ponadto, zaproponowane zostały nowe zadania odpowiadające 
zdiagnozowanym potrzebom. Zadania, które w latach 2016-2020 nie były realizowane bądź 
cieszyły się znikomym zainteresowaniem ze strony instytucji publicznych realizujących NPZ 
nie zostały w projekcie uwzględnione. Wprowadzone zostały zmiany w zakresie sposobu 
koordynacji realizacji NPZ i przyjętych mechanizmów zarządczych.  

Cele operacyjne NPZ i podmioty odpowiedzialne za ich realizację wskazane są w załączniku 
do rozporządzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-
narodowego-programu-zdrowia-na-lata-2021-2025/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (numer 
z wykazu 60). 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym stanowi wykonanie 
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upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155 oraz 2020 r. poz. 1339). Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących 
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. 2019 r. poz. 1922 oraz z 2020 r. poz. 785 i 1475) wdraża w zakresie 
swojej regulacji do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania 
niebezpiecznych substancji sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 
01.07.2011, str. 88, z późn. zm.), zwaną dalej „dyrektywą RoHS II”. 

Nowelizacja niniejszego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 
r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym związana jest z 
obowiązkiem transpozycji dyrektyw delegowanych, zmieniającej dyrektywę RoHS II, do prawa 
krajowego. Zmiana ta polega na aktualizacji metryczki publikacyjnej dyrektywy RoHS II. 
Dyrektywy w aktach prawa krajowego są powoływane w odnośnikach informujących o 
wdrożeniu w określonym akcie normatywnym (ustawie lub rozporządzeniu). Jeżeli dyrektywa 
wdrożona do prawa krajowego ulega zmianom, informacja zawarta o odnośniku, wskazująca 
określone publikatory dyrektyw zmieniających staje się istotna dla adresata przepisów danego 
rozporządzenia. 

Nowelizowane rozporządzenie umożliwia zniesienie barier technicznych oraz prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie wykorzystania wybranych substancji niebezpiecznych 
do określonych zastosowań w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ułatwia także 
międzynarodowy obrót towarowy. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-zasadniczych-wymagan-dotyczacych-ograniczenia-stosowania-
niektorych-niebezpiecznych-substancji-w-sprzecie-elektrycznym-i-elektronicz/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (numer z wykazu 
16). 

 

Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia wynika z art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 
r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Pgik) 
(Dz. U. poz. 782). Zgodnie z tym artykułem dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na 
podstawie między innymi art. 40 ust. 8 Pgik zachowują moc do czasu wydania nowych 
rozporządzeń, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 
zmieniającej. Jednocześnie ustawa zmieniająca w art. 1 pkt 27 lit. d nadała nowe brzmienie 
wcześniej obowiązującemu upoważnieniu ustawowemu określonemu w art. 40 ust. 8 Pgik. 

Projektowane rozporządzenie, realizując delegację ustawową, tworzy warunki do sprawnego 
funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego 
zasobem), funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz 
sprawnego udostępniania gromadzonych w nich materiałów i zbiorów danych. Jednocześnie 
niniejszy projekt zakłada osiągnięcie celów wskazanych w delegacji ustawowej, za pomocą 
zwięzłych, prostych i logicznych przepisów. Proponowane rozwiązanie reguluje w sposób 
wystarczający wszystkie typowe sytuacje występujące w obszarze prowadzenia zasobu mając 
na względzie jak najwyższy poziom jego informatyzacji. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-
organizacji-i-trybu-prowadzenia-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego/ 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-zasadniczych-wymagan-dotyczacych-ograniczenia-stosowania-niektorych-niebezpiecznych-substancji-w-sprzecie-elektrycznym-i-elektronicz/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-zasadniczych-wymagan-dotyczacych-ograniczenia-stosowania-niektorych-niebezpiecznych-substancji-w-sprzecie-elektrycznym-i-elektronicz/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-zasadniczych-wymagan-dotyczacych-ograniczenia-stosowania-niektorych-niebezpiecznych-substancji-w-sprzecie-elektrycznym-i-elektronicz/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-organizacji-i-trybu-prowadzenia-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-organizacji-i-trybu-prowadzenia-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego/


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (numer z wykazu MZ 1095). 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 148 ust. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 4 „Wykaz szczegółowych kryteriów 
wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju 
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.” w tabeli nr 1 „OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I 
LECZENIE UZALEŻNIEŃ” w częściach 54–56 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 
sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.). 
Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 
września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-wyboru-ofert-w-postepowaniu-w-
sprawie-zawarcia-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie programu „Rozwój czasopism 

naukowych” (numer z wykazu 2N). 
 

W projektowanym rozporządzeniu ustanawia się program „Rozwój czasopism naukowych” i 
określa się ww. elementy niezbędne do jego realizacji: podmioty uprawnione do udziału w 
programie, szczegółowe warunki udziału w programie, tryb przeprowadzania naboru do 
programu, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis w ramach 
programu, w tym przeznaczenie pomocy, szczegółowe kryteria i sposób oceny wniosków o 
przyznanie pomocy, rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, sposób 
kumulowania pomocy, maksymalne wielkości pomocy, maksymalną intensywność pomocy, a 
także szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy, w 
raporcie rocznym z realizacji zadań objętych pomocą i w raporcie z wykorzystania środków 
finansowych. 

Celem programu jest stworzenie krajowym wydawcom czasopism naukowych warunków do 
rozwoju i uczestnictwa w międzynarodowym obiegu naukowym. Niezbędnym warunkiem tego 
rozwoju jest wsparcie finansowe m.in. działań zmierzających do podniesienia poziomu praktyk 
wydawniczych i edytorskich, co umożliwia zachowanie światowych standardów w tym zakresie 
i utrzymanie się w międzynarodowym obiegu naukowym. Program ma na celu umożliwienie 
wydawcom realizacji opracowanej strategii rozwoju, w ramach której będą mogli m.in. 
rozbudować listy recenzentów o nowych, cieszących się międzynarodową sławą, poszerzać 
radę redakcyjną czasopisma o nowych redaktorów zagranicznych, czy poprawić swoją pozycję 
w obiegu międzynarodowym przez zwiększenie występowalności w międzynarodowych 
bazach czasopism naukowych, co będzie miało znaczący wpływ na upowszechnianie wyników 
badań naukowych i zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-w-sprawie-programu-
rozwoj-czasopism-naukowych/ 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-wyboru-ofert-w-postepowaniu-w-sprawie-zawarcia-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-wyboru-ofert-w-postepowaniu-w-sprawie-zawarcia-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-wyboru-ofert-w-postepowaniu-w-sprawie-zawarcia-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-w-sprawie-programu-rozwoj-czasopism-naukowych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-w-sprawie-programu-rozwoj-czasopism-naukowych/


7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (numer 
z wykazu MZ 1072) 

 

Projekt rozporządzenia zakłada dokonanie zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi 
i jej składników (Dz. U. poz. 1026), które wydane zostało na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy z 
dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777). W projekcie 
rozporządzenia określlono sposób szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących 
przetaczania krwi i jej składników, wykaz umiejętności związanych z przetaczaniem krwi i jej 
składników, będących przedmiotem szkolenia, a także tryb wydawania zaświadczenia o 
odbytym szkoleniu oraz wzór tego zaświadczenia, uwzględniając konieczność zapewnienia 
uczestnikom szkolenia nabycia umiejętności niezbędnych do przetaczania krwi lub jej 
składników, prawidłowego dokumentowania przebiegu szkolenia oraz zapewnienia 
czytelności zaświadczenia o odbytym szkoleniu. 

Projektowana zmiana ma na celu przedłużenie zaświadczeń uprawniających pielęgniarki i 
położne do przetaczania krwi i jej składników przez umożliwienie jednostkom organizacyjnym 
publicznej służby krwi przeprowadzenie szkoleń, zarówno podstawowych, jak i 
uzupełniających, w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i tym 
samym uzyskiwanie uprawnień do przetaczania krwi i jej składników, potwierdzonych 
odpowiednim zaświadczeniem. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szkolenia-pielegniarek-i-poloznych-dokonujacych-przetaczania-
krwi-i-jej-skladnikow/ 
 
8. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie warunków 

stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (numer z wykazu 288) 
 

W związku z wprowadzaną w ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 
innych ustaw zmianą ustawy o podatku akcyzowym, wiążącą się z uchyleniem w art. 32 ust. 
6a i 6b dokonano weryfikacji delegacji ustawowej zawartej w art. 38 ust. 2 pkt 2 dostosowując 
ją do aktualnego stanu prawnego. Weryfikacja dotyczy warunków, których stosowanie może 
znieść minister właściwy do spraw finansów publicznych. Zgodnie z nowym brzmieniem 
upoważnienia, minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić w drodze 
rozporządzenia sytuacje, w których do zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być 
spełnione niektóre albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3 oraz w art. 32 ust. 
3, 5, 6, 12 i 13. Ponieważ zmiana treści przepisu upoważniającego dotycząca zakresu spraw 
przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym, powoduje utratę mocy obowiązującej 
aktu wydanego na podstawie tego przepisu, wydano nowe rozporządzenie. 

Wobec uchylenia ust. 6a i 6b obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym, określających 
warunki zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie, 
stosownej nowelizacji wymaga również § 5 obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku 
akcyzowego. Nowelizacja polega na zastąpieniu w § 5 wyrazów „art. 32 ust. 3, 5–6a, 12 i 13” 
wyrazami „art. 32 ust. 3, 5, 6, 12 i 13”. Pozostałe regulacje projektu rozporządzenia stanowią 
powielenie obecnie obowiązujących regulacji. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-podatek-akcyzowy/ 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szkolenia-pielegniarek-i-poloznych-dokonujacych-przetaczania-krwi-i-jej-skladnikow/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szkolenia-pielegniarek-i-poloznych-dokonujacych-przetaczania-krwi-i-jej-skladnikow/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szkolenia-pielegniarek-i-poloznych-dokonujacych-przetaczania-krwi-i-jej-skladnikow/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-podatek-akcyzowy/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-podatek-akcyzowy/


9. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 
szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych 
z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (numer z wykazu 268) 

 

Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące ww. rozporządzenie w sprawie wzorów 
dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego. Nowelizacja ustawy o 
podatku akcyzowym wprowadza centralną, elektroniczną rejestrację podmiotów akcyzowych, 
rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych do rejestracji w podatku akcyzowym o podmioty 
nieprowadzące działalności gospodarczej oraz pośredniczące podmioty węglowe i 
pośredniczące podmioty gazowe, nakłada na te podmioty obowiązek dokonywania zgłoszenia 
rejestracyjnego (bądź zmiany danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym) wyłącznie w 
formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), 
co oznacza rezygnację z papierowego zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym i w 
konsekwencji również rezygnację z papierowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia 
rejestracyjnego przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Ponadto wprowadza 
Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, który prowadzony będzie w Systemie SZPROT 
(System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków) przez jeden 
wyznaczony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej organ – dyrektora izby 
administracji skarbowej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-podatek-akcyzowy/ 
 
10. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (numer z 
wykazu 78) 

 

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany do przepisów załącznika nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 oraz z 
2020 r. poz. 862) w zakresie znaków drogowych związanych z naciskami osi pojazdu. Zmiana 
jest konsekwencją nowelizacji ustawy umożliwiającej poruszanie się po drogach publicznych 
w Polsce pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t bez 
konieczności uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. 

Zmiany wprowadzane przedmiotowym projektem rozporządzenia obejmują modyfikację 
brzmienia przepisów w zakresie warunków umieszczania znaku B-19 ,,zakaz wjazdu pojazdów 
o nacisku osi większym niż …..t”, oraz znaków E-15a, E-15b, wskazujących odpowiednio 
numer drogi krajowej albo drogi wojewódzkiej. Ponadto projektowana regulacja przewiduje 
usunięcie dotychczasowych znaków E-15e, E-15f, E-15g, E-15h. Nowelizacja rozporządzenia 
zawiera także modyfikacje dotyczące innych oznaczeń oraz zmiany w części 9 „Konstrukcje 
znaków drogowych pionowych”. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projektow-rozporzadzen-
przygotowanych-przez-ministra-infrastruktury-w-sprawie-znakow-i-sygnalow-drogowych-
urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-i-warunkow-ich-umieszczania-na/  
 
11. Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (numer z wykazu 
79) 

 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-podatek-akcyzowy/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-podatek-akcyzowy/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projektow-rozporzadzen-przygotowanych-przez-ministra-infrastruktury-w-sprawie-znakow-i-sygnalow-drogowych-urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-i-warunkow-ich-umieszczania-na/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projektow-rozporzadzen-przygotowanych-przez-ministra-infrastruktury-w-sprawie-znakow-i-sygnalow-drogowych-urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-i-warunkow-ich-umieszczania-na/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projektow-rozporzadzen-przygotowanych-przez-ministra-infrastruktury-w-sprawie-znakow-i-sygnalow-drogowych-urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-i-warunkow-ich-umieszczania-na/


Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany do przepisów rozporządzenia Ministrów 
Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310) w zakresie znaków drogowych 
związanych z naciskami osi pojazdu. Zmiana jest konsekwencją nowelizacji ustawy 
umożliwiającej poruszanie się po drogach publicznych w Polsce pojazdów o dopuszczalnym 
nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t bez konieczności uzyskania zezwolenia na 
przejazd pojazdu nienormatywnego. 

Zmiany wprowadzane przedmiotowym projektem rozporządzenia obejmują modyfikację 
brzmienia przepisów w zakresie znaczenia znaku B-19 ,,zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi 
większym niż …..t”, oraz znaków E-15a, E-15b, wskazujących odpowiednio numer drogi 
krajowej albo drogi wojewódzkiej. Ponadto projektowana regulacja przewiduje usunięcie 
dotychczasowych znaków E-15e, E-15f, E-15g, E-15h. W rezultacie wprowadzanych zmian 
znak B-19 będzie miał zastosowanie także do oznaczenia granic strefy, o której mowa w 
przepisach ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza zmiany w § 20 ust. 5 i 6 rozporządzenia, w 
zakresie nazwy i znaczenia znaku B-19, doprecyzowując, że zakaz wyrażony tym znakiem 
dotyczy nacisku pojedynczej osi napędowej, dostosowując tym samym przepisy 
rozporządzenia do regulacji zawartych w ustawie o drogach publicznych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projektow-rozporzadzen-
przygotowanych-przez-ministra-infrastruktury-w-sprawie-znakow-i-sygnalow-drogowych-
urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-i-warunkow-ich-umieszczania-na/ 
 
12. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie warunków 

technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe 
transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących i palnych 
(numer z wykazu 25) 

 

Celem projektowanego rozporządzenia jest określenie warunków technicznych dozoru 
technicznego, w zakresie projektowania rurociągów przesyłowych, materiałów i elementów 
stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji rurociągów przesyłowych, 
wytwarzania, eksploatacji oraz naprawy i modernizacji rurociągów przesyłowych. 

Wydanie tego rozporządzenia pozwoli na uproszczenie procedur administracyjnych (ujęcie 
wszystkich wymogów (warunków) objęcia danego urządzenia dozorem technicznym oraz 
usprawni współpracę pomiędzy organami właściwych jednostek dozoru technicznego i 
podmiotami eksploatującymi te urządzenia techniczne w zakresie wykonywania działalności 
gospodarczej. Przyczyni się to również do uproszczenia i skrócenia procesu uzgadniania 
ponieważ eksploatujący nie będą musieli każdorazowo występować o wydanie „indywidualnie” 
warunków technicznych na określone czynności. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-warunkow-
technicznych-dozoru-technicznego-jakie-powinny-spelniac-rurociagi-przesylowe-
transportujace-materialy-niebezpieczne-o-wlasciwosciach-trujacych-zracych/ 
 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

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

rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, 

obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Z powyższych publikacji w 

zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą następujące akty prawne: 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projektow-rozporzadzen-przygotowanych-przez-ministra-infrastruktury-w-sprawie-znakow-i-sygnalow-drogowych-urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-i-warunkow-ich-umieszczania-na/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projektow-rozporzadzen-przygotowanych-przez-ministra-infrastruktury-w-sprawie-znakow-i-sygnalow-drogowych-urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-i-warunkow-ich-umieszczania-na/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projektow-rozporzadzen-przygotowanych-przez-ministra-infrastruktury-w-sprawie-znakow-i-sygnalow-drogowych-urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-i-warunkow-ich-umieszczania-na/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-warunkow-technicznych-dozoru-technicznego-jakie-powinny-spelniac-rurociagi-przesylowe-transportujace-materialy-niebezpieczne-o-wlasciwosciach-trujacych-zracych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-warunkow-technicznych-dozoru-technicznego-jakie-powinny-spelniac-rurociagi-przesylowe-transportujace-materialy-niebezpieczne-o-wlasciwosciach-trujacych-zracych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-warunkow-technicznych-dozoru-technicznego-jakie-powinny-spelniac-rurociagi-przesylowe-transportujace-materialy-niebezpieczne-o-wlasciwosciach-trujacych-zracych/


 

1/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 4 stycznia 2021 roku 

(Dz. U. 2021, poz. 1). 

 Rozporządzenie określa: szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania 

miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych; 

terminy składania i wzory: miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, 

stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, zwanej dalej 

„informacją”, wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc, 

zwanego dalej „wnioskiem”, wraz z wykazem dokumentów załączanych do wniosku. 

Rozporządzenie określa także wymogi, jakie muszą spełniać pracodawcy, przekazując 

dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych. 

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

od dnia 1 stycznia 2021 r. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 r. 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 grudnia 2020 

r. w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 31 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2458). 

 Rozporządzenie określa: wzór wniosku wspólnego o wydanie w indywidualnej sprawie 

interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej), zwanego 

dalej ,,wnioskiem”; sposób uiszczenia opłaty za wniosek. Wzór wniosku stanowi 

załącznik do rozporządzenia. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 

r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są 

wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 31 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2456). 

 Rozporządzenie określa: kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu 

gospodarczym lub społecznym, w odniesieniu do których zadania są wykonywane 

przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo; warunki 

zaliczania podatników i płatników, o których mowa powyżej, do odpowiedniej kategorii;  

naczelników urzędów skarbowych właściwych dla podatników i płatników, terytorialny 



zasięg ich działania i siedzibę; tryb zawiadamiania o zmianie właściwości naczelnika 

urzędu skarbowego. 

Do kategorii podatników i płatników, o których mowa powyżej należą m.in.: podatkowe 

grupy kapitałowe, spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych, jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

4/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 31 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2452). 

 Rozporządzenie określa: 1) sposób sporządzania oraz sposób przekazywania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wniosków, o 

których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą”, ofert, prac konkursowych, oświadczeń, o których 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych 

środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 

przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanym dalej 

„postępowaniem”, lub w konkursie; 2) wymagania techniczne dla dokumentów 

elektronicznych, o których mowa w art. 3 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 

28.08.2014, str. 73), zwanych dalej „dokumentami elektronicznymi”, zawierających 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których 

mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki 

dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w 

postępowaniu lub w konkursie; 3) wymagania techniczne i organizacyjne użycia 

środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów 

elektronicznych, o których mowa w pkt 2. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych 

dokumentacji geologicznych 



 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 31 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2449). 

 Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji 

geologicznych innych niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, z wyłączeniem 

złoża węglowodorów, dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów, 

dokumentacja hydrogeologiczna i dokumentacja geologiczno-inżynierska, w tym wzory 

druków, zestawień i kart dołączanych do dokumentacji geologicznej. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie 

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania 

umów koncesji 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 31 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2441). 

 Rozporządzenie określa zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych 

w Biuletynie Zamówień Publicznych dla ogłoszenia o: koncesji, stanowiący załącznik 

nr 1 do rozporządzenia; zamiarze zawarcia umowy koncesji, stanowiący załącznik nr 

2 do rozporządzenia; zawarciu umowy koncesji, stanowiący załącznik nr 3 do 

rozporządzenia; zmianie ogłoszenia, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia; 

zmianie umowy koncesji, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

7/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie zamówień publicznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 31 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2439). 

 Rozporządzenie określa zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych 

w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz tryb przekazywania tych ogłoszeń. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

8/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 

1 litr oleju w 2021 r. 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 31 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2435). 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2441
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2441
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2441


 Zgodnie z rozporządzeniem W 2021 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w 

wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju. 

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

 

9/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 31 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2434). 

 Rozporządzenie określa: sposób dokumentowania oraz przechowywania 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; wzory protokołów 

postępowania; zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole postępowania; 

sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu postępowania wraz z 

załącznikami. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

10/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 

2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 31 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2433). 

 Rozporządzenie określa: wzór wniosku o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji 

przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej)  oraz sposób uiszczenia 

opłaty za wniosek. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

11/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 

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

deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 30 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2432). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, 

z wyjątkiem § 1 pkt 3 i § 2 ust. 1 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 



12/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 

ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 30 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2421). 

 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia 

lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych w § 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „do dnia 31 grudnia 2020 r.” 

zastępuje się wyrazami „do dnia 30 czerwca 2021 r.”.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r. 

 

13/ Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz. U. 

2020, poz. 2419). 

 Ustawa zawiera m.in. pakiet zmian upraszczających Slim VAT, pakiet zmian o 

charakterze doprecyzowującym i upraszczającym, zmiany w zakresie Tax Free, 

zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem: 1) art. 4, który wchodzi 

w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.; 2) art. 1 pkt 15 lit. b, która wchodzi w życie z dniem 

1 czerwca 2021 r.; 3) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.; 4) art. 1 

pkt 1 lit. c, pkt 23 lit. b i c oraz pkt 29–33, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 

2022 r. 

 

14/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących 

w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 30 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2418). 

 Rozporządzenie dostosowuje składane przez podatników podatku dochodowego od 

osób fizycznych wzory formularzy do wprowadzonych zmian ustawowych. Wzory 

formularzy projektowane niniejszym rozporządzeniem uwzględniają zmiany, które 

obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r. wprowadzone: 

1. ustawą z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących 

podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. 

U. poz. 2200). Powołana ustawa wprowadziła zmianę polegającą na uchyleniu art. 45 



ust. 5a ustawy PIT, na mocy którego podatnicy dołączali do zeznania sprawozdanie o 

realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej. W związku z tym podatnicy nie 

mają już obowiązku składania sprawozdania w formie załącznika do zeznania 

podatkowego. Obecnie w sekcji „Informacje Dodatkowe” podatnik będzie jedynie 

zaznaczać check-box informujący o złożeniu sprawozdania o realizacji uprzedniego 

porozumienia cenowego APA-P. 

2. ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów 

płatniczych (Dz. U. poz. 1649), która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. Ustawa ta 

wprowadza zmiany w zakresie tzw. ulgi na złe długi. W zeznaniach podatkowych PIT-

36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz w załączniku PIT/IP dodano sekcję 

uwzględniającą ulgę na złe długi. Ponadto dla celów rozliczenia tej preferencji 

utworzono nowy załącznik PIT/WZ. 

3. ustawą z dnia 31 marca 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 (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.). Ustawa ta wprowadziła do ustawy PIT szereg 

zmian ułatwiających działalność podatnikom. Jedną ze zmian, która wpłynęła na 

zmianę wzorów zeznań podatkowych, jest dodanie w „Informacjach Dodatkowych” 

check-box informującego o rezygnacji z wpłacania przez podatników zaliczek w formie 

uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy PIT. 

Ustawa ta wprowadziła także możliwość odliczenia darowizn na przeciwdziałanie 

COVID-19 przekazanych np. jednoimiennym szpitalom, Agencji Rezerw Materiałowych 

czy Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Odliczeń tych 

dokonuje się na podstawie i zasadach określonych w art. 52n ustawy PIT, czyli od 

podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy 

PIT. 

4. ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 

postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 

poz. 1086). Ustawa ta rozszerzyła katalog darowizn odliczanych na podstawie i 

zasadach określonych w art. 52n ustawy PIT o darowizny przekazane domom dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób 

bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom 

pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy 

społecznej.  Jednocześnie umożliwiła, na zasadach określonych w ustawie PIT, 

odliczenie darowizn, które na przeciwdziałanie COVID-19 zostały przekazane z 

udziałem organizacji pożytku publicznego. Dodatkowo wprowadziła możliwość 

odliczenia darowizn rzeczowych (komputerów przenośnych będących laptopami lub 

tabletami) przekazanych w 2020 r. między innymi organom prowadzącym placówki 

oświatowe, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku 



publicznego w sferze zadań publicznych lub operatorowi Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej.  

Ponadto ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

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

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123), wprowadzono 

możliwość odliczenia darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości 200% 

wartości darowizny, przekazanych od października do grudnia 2020 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r 

 

15/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 

ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 30 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2416). 

 Zgodnie z rozporządzeniem w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 

2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych w § 4 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2020 r.” 

zastępuje się wyrazami „do dnia 30 czerwca 2021 r.” 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r. 

 

16/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 30 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2415). 

 Rozporządzenie określa rodzaje podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, okres ich ważności oraz formy, w 

jakich mogą być one składane. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

17/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie 

podatku dochodowego od osób prawnych 



 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 30 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2413). 

 Nowelizacja dostosowuje treść rozporządzenia do zmiany wprowadzonej ustawą z 

dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

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

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2123), polegającej na 

dodaniu ust. 1a do art. 11q ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiana 

przewiduje rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen 

transferowych w przypadku transakcji, o których mowa w art. 11o ust. 1 i 1a ustawy z 

dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, o uzasadnienie 

gospodarcze transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści 

ekonomicznych, w tym podatkowych. Uzasadnienie to ma na celu wyjaśnienie przez 

podatnika przyczyn gospodarczych zawarcia transakcji z podmiotem mającym miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą 

konkurencję podatkową (dalej jako: podmiot rajowy). Rozporządzenie wypełnia 

delegację ustawową zawartą w art. 11q ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

18/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące 

poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014–2020 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 30 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2413). 

 Nowelizacja 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. Zawarte w zmienianym rozporządzeniu przepisy 

odnoszące się do możliwości zwiększenia intensywności pomocy publicznej udzielanej 

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. 

zm.) na obszarach kwalifikujących się do pomocy regionalnej obowiązują obecnie do 

końca 2020 r. Aby umożliwić przedsiębiorcom korzystanie ze zwiększonych 

intensywności pomocy w sektorze energetyka na obszarach kwalifikujących się do 

pomocy regionalnej, należy zatem przedłużyć okres obowiązywania odpowiedniego 

postanowienia przedmiotowego rozporządzenia do końca 2021 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 



 

19/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie 

podatku dochodowego od osób prawnych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 30 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2408). 

 Nowelizacja ma na celu doprecyzowanie zakresu informacji o cenach transferowych, 

jak również uszczegółowienie niektórych pojęć, zakresu danych wskazywanych w 

informacji oraz modyfikację jej struktury, w celu ułatwienia jej wypełniania, jak również 

późniejszej analizy otrzymanych danych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

20/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach 

przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 30 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2406). 

 Rozporządzenie określa: zakres danych zawartych w informacji o złożonych wnioskach 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, , lub 

ofertach, zwanej dalej „informacją”;  wzór informacji;  sposób sporządzania informacji; 

sposób i tryb przekazywania informacji, w tym sposób liczenia terminu, o którym mowa 

w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

21/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU 

I ŚRODOWISKA z dnia 15 grudnia 2020 r. 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 prezentacji 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 30 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2405). 

 Rozporządzenie określa: 1rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z 

eksploatacją instalacji lub urządzenia, które ze względu na szczególne znaczenie dla 

zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania 

ze środowiska przekazuje się właściwym organom ochrony środowiska oraz 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, w tym:  przypadki, w których 

wymagane jest przedkładanie wyników pomiarów z uwagi na:  rodzaj instalacji lub 



urządzenia,  nominalną wielkość emisji,  parametry charakteryzujące wydajność lub 

moc instalacji lub urządzenia; formy przedkładanych wyników pomiarów; układy 

przekazywanych wyników pomiarów; wymagane techniki przedkładania wyników 

pomiarów; terminy przedkładania wyników pomiarów w zależności od ich rodzajów. 

Rozporządzenia określa ponadto dane inne niż wyniki pomiarów, o których mowa w 

art. 147 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 

zwanej dalej „ustawą”, zbierane w wyniku monitorowania procesów technologicznych 

w związku z wymaganiami pozwolenia, które ze względu na szczególne znaczenie dla 

zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania 

ze środowiska przekazuje się właściwym organom ochrony środowiska oraz 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Rozporządzenie określa ponadto 

terminy i sposób prezentacji innych danych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

22/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające 

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 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 29 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2393). 

 Nowelizacja 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. Zawarte w zmienianym rozporządzeniu przepisy 

odnoszące się do możliwości zwiększenia intensywności pomocy publicznej udzielanej 

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. 

zm.) na obszarach kwalifikujących się do pomocy regionalnej obowiązują obecnie do 

końca 2020 r. Aby umożliwić przedsiębiorcom korzystanie ze zwiększonych 

intensywności pomocy w sektorze energetyka na obszarach kwalifikujących się do 

pomocy regionalnej, należy zatem przedłużyć okres obowiązywania odpowiedniego 

postanowienia przedmiotowego rozporządzenia do końca 2021 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

23/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 



 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 29 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2389). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

24/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie 

podatku dochodowego od osób fizycznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 29 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2387). 

 Rozporządzenie dostosowuje treść rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie 

dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 

(Dz. U. poz. 2509, z późn. zm.) do zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, polegającej na dodaniu ust. 1a w art. 23zc ww. 

ustawy. Zmiana przewiduje rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w lokalnej 

dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji, o których mowa w art. 23za 

ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych o 

uzasadnienie gospodarcze transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści 

ekonomicznych, w tym podatkowych. Uzasadnienie to ma na celu wyjaśnienie przez 

podatnika przyczyn gospodarczych zawarcia transakcji z podmiotem mającym miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą 

konkurencję podatkową (dalej jako: podmiot rajowy). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

25/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie 

podatku dochodowego od osób fizycznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 29 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2383). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

26/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby 

przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 28 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2370). 



 Nowelizacja dodaje przepis art. 3a, zgodnie z którym wolumen energii elektrycznej 

pobranej z sieci, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz § 3 pkt 2, 

wyznaczany jest na podstawie wskazań licznika zdalnego odczytu, a w przypadku 

awarii takiego licznika – według standardowego profilu zużycia energii elektrycznej, 

opracowanego zgodnie z art. 9c ust. 3 pkt 9a lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565) oraz 

rzeczywiście pobranej energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym lub zgodnie z 

zasadami określonymi w instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 1 tej ustawy. 

Nowelizacja dodaje również Rozdział 4a, a w nim § 8a, zgodnie z którym do dnia 31 

grudnia 2021 r. wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci, o którym mowa w § 2 

ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz § 3 pkt 2, wyznaczany jest w sposób określony w § 3a 

również w przypadku braku licznika zdalnego odczytu. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

27/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie 

określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 

imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń 

płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, 

zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów 

informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o 

zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 28 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2366). 

 Rozporządzenie określa wzory następujących dokumentów: 1) zgłoszenie do 

ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej – o symbolu ZUS ZUA, 

stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) zgłoszenie danych o członkach 

rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego – o symbolu ZUS ZCNA, stanowiące 

załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) zgłoszenie do ubezpieczenia 

zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych – o symbolu ZUS ZZA, stanowiące załącznik 

nr 3 do rozporządzenia; 4) zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby 

ubezpieczonej – o symbolu ZUS ZIUA, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia; 

5) wyrejestrowanie z ubezpieczeń – o symbolu ZUS ZWUA, stanowiące załącznik nr 5 

do rozporządzenia; 6) zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – o symbolu ZUS ZPA, 

stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia; 7) zgłoszenie/zmiana danych płatnika 

składek – osoby fizycznej – o symbolu ZUS ZFA, stanowiące załącznik nr 7 do 

rozporządzenia; 8) zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek – o 

symbolu ZUS ZIPA, stanowiące załącznik nr 8 do rozporządzenia; 9) wyrejestrowanie 

płatnika składek – o symbolu ZUS ZWPA, stanowiące załącznik nr 9 do 



rozporządzenia; 1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji 

rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723). 2) Zmiany 

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 321, 

568, 695, 875, 1291 i 2320. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2366 10) informacja o numerach 

rachunków bankowych płatnika składek – o symbolu ZUS ZBA, stanowiąca załącznik 

nr 10 do rozporządzenia; 11) adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez 

płatnika składek – o symbolu ZUS ZAA, stanowiące załącznik nr 11 do rozporządzenia; 

12) imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – 

o symbolu ZUS RCA, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia; 13) imienny raport 

cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, 

która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne – o symbolu ZUS RCA 

cz. II, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia; 14) imienny raport miesięczny o 

należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne – o symbolu ZUS RZA, stanowiący 

załącznik nr 14 do rozporządzenia; 15) imienny raport miesięczny o wypłaconych 

świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek – o symbolu ZUS RSA, stanowiący 

załącznik nr 15 do rozporządzenia; 16) imienny raport miesięczny o przychodach 

ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej – o symbolu ZUS RPA, stanowiący 

załącznik nr 16 do rozporządzenia; 17) deklaracja rozliczeniowa – o symbolu ZUS 

DRA, stanowiąca załącznik nr 17 do rozporządzenia; 18) deklaracja rozliczeniowa cz. 

II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która 

korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie 

za siebie – o symbolu ZUS DRA cz. II, stanowiąca załącznik nr 18 do rozporządzenia; 

19) informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej – stanowiąca załącznik nr 19 do 

rozporządzenia; 20) informacja roczna dla osoby ubezpieczonej – stanowiąca 

załącznik nr 20 do rozporządzenia; 21) zgłoszenie/korekta danych o pracy w 

szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – o symbolu ZUS ZSWA, 

stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia; 22) raport informacyjny – o symbolu 

ZUS RIA, stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia; 23) oświadczenie o zamiarze 

przekazania raportów informacyjnych – o symbolu ZUS OSW, stanowiące załącznik nr 

23 do rozporządzenia, 24) zgłoszenie umowy o dzieło – o symbolu RUD, stanowiące 

załącznik nr 24 do rozporządzenia. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

28/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 28 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2362). 



 Rozporządzenie określa wzór planu postępowań o udzielenie zamówień, stanowiący 

załącznik do rozporządzenia. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

29/ Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 28 grudnia 2020 roku (Dz. U. 

2020, poz. 2361). 

 Ustawa zawiera rozwiązania mające na celu: 

1. umożliwienie obliczania poziomu recyklingu i przygotowanie do ponownego 

użycia za rok 2020 nadal metodą odnoszącą się do 4 frakcji odpadów, a nie 

wszystkich wytworzonych; 

2. zastosowanie metody odnoszącej się do wszystkich wytworzonych odpadów 

dopiero do obliczania poziomu od roku   2021 (umożliwiają to przepisy UE);   

3. zmiany w zakresie wymagań dla celów recyklingu na poszczególne lata: 2020, 

2025, 2030, 2035; 

4. wskazanie, że gminy w pierwszej kolejności mają zapewnić przygotowanie do 

ponownego użycia i recykling odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów 

powstających w procesie sortowania; 

5. usunięcie z ustawy o odpadach 30% limitu udziału termicznego przekształcania 

odpadów komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych 

wraz z przepisami z nim związanymi, w tym uchylenie upoważnienia do wydania 

przez ministra właściwego ds.  klimatu rozporządzenia w sprawie listy spalarni; 

6. przesunięcie terminów opracowania i przedłożenia sprawozdań z wojewódzk ich 

planów gospodarki odpadami za lata 2017-2019 oraz krajowego planu gospodarki 

odpadami  za lata 2017-2019; 

7. przesunięcie terminu utworzenia w BDO modułu potwierdzeń wykonania 

recyklingu/odzysku. 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.  

 

30/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające 

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 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 28 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2357). 



 Zgodnie z nowelizacją w rozporządzeniu 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) w § 12 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „31 grudnia 2020 r.” 

zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2021 r.”.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

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

2020 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w 

zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 23 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2346). 

 Rozporządzenie określa wzory: 1) zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, 

wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych (PIT-28), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) 

zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i 

należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28S), stanowiący 

załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 

roku podatkowego (PIT-16A), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; 4) 

deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od 

zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w 

poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A), stanowiący załącznik nr 4 

do rozporządzenia. 2. Określa się wzory: 1) informacji o przychodach podatnika z 

działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) (PIT-28/B), stanowiący załącznik nr 

5 do rozporządzenia, 2) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku 

w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia, 3) 

informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), 

stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia, 4) informacji o wierzytelnościach i 

zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z 

transakcji handlowych (PIT/WZR), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia – 

stanowiące załączniki do zeznań. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 



32/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia 

dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania 

COVID-19 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 23 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2340). 

 Zgodnie z rozporządzeniem 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 17 stycznia 2021 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2020 r. 

 

 

33/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 23 grudnia 2020 roku 

(Dz. U. 2020, poz. 2339). 

 Zgodnie z rozporządzeniem 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 17 stycznia 2021 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2020 r. 

34/ Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg 

Samorządowych oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 23 grudnia 2020 roku (Dz. U. 

2020, poz. 2338). 

 Ustawa dotyczy zwiększenia dofinansowania do Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) o 3 mld zł. Dodatkowe wsparcie 

ma przyczynić się do pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców i 

skuteczniejszej walki ze skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią 

COVID-19. Obok swoich dotychczasowych zadań, fundusz będzie finansował także 

budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, budowę lub remont dróg w 

największych miastach oraz zadania polegające na poprawie bezpieczeństwa 

pieszych na przejściach. Najistotniejsze zmiany nowelizacja zakłada w ustawie z 

dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych. Należą do nich:  

https://sip.lex.pl/#/document/18966440?unitId=art(4)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18966440?unitId=art(4)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2339
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2339
https://sip.lex.pl/#/document/18966440?unitId=art(4(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18966440?unitId=art(4(a))ust(1(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18966440?unitId=art(4(a))&cm=DOCUMENT


1) wprowadzenie definicji „obwodnicy” oraz „zadania obwodnicowego” jako nowego 

zadania, które może być dofinansowane w ramach Funduszu, 

2) dodanie zadań miejskich do katalogu zadań, na które może być przekazane 

dofinansowanie ze środków Funduszu; 

3) włączenie do zadań realizowanych na drogach powiatowych i gminnych zadań 

obejmujących wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze 

oddziaływania przejść dla pieszych; 

4) określenie zasad udzielania dofinansowania na zadania obwodnicowe, w tym 

określenie procedury naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, zawierania umów 

o udzielenie dofinansowania i sprawozdawczości; 

5) określenie zasad udzielania dofinansowania na zadania miejskie, w tym 

określenie procedury naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, zawierania umów 

o udzielenie dofinansowania i sprawozdawczości; 

6) zapewnienie środków finansowych w ramach Funduszu na nowe zadania w 

kwocie 3 mld zł, która zostanie w 2020 r. przekazana z budżetu państwa; 

7) zmiana nazwy Funduszu na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, co oznaczać 

będzie w szczególności nadanie nowego tytułu ustawie, która reguluje jego 

funkcjonowanie; 

8) pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący i porządkujący, wynikający 

przede wszystkim z dotychczasowej praktyki funkcjonowania Funduszu. 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 


