
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 7 do 13 stycznia 2021 roku 

Raport na dzień 13 stycznia 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8. projektów ustaw oraz 27. 

projektów rozporządzeń: Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 8. 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 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (nr w Wykazie prac 
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – RD273), które zostało przesłane do 
Ministerstwa Zdrowia 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-w-sprawie-projektu-
rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-narodowego-programu-zdrowia-na-lata-2021-
2025-nr-w-wykazie-prac-legislacyjnych-i-programowych-rady-ministrow-rd273/ 
 
Ponadto Związek Pracodawców Polska Miedź jest w trakcie konsultacji 2. dokumentów 
strategicznych przygotowanych przez Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii: 
1. Pakiet rozwiązań legislacyjnych, które wpłyną na poprawę warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej 
Link: https://pracodawcy.pl/ponsultacje-pakietu-rozwiazan-legislacyjnych-dla-poprawy-
warunkow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej/ 
 
2. Konsultacje nowej Polityki Przemysłowej Polski 
Link: https://pracodawcy.pl/konsultacje-nowej-polityki-przemyslowej-polski/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz 

niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC68) 
 

Projekt ustawy dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji 
zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej 
dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE (Dz. Urz. UE. L 328 z 18.12.2019, str. 29), stanowiącej 
wraz z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2160 z dnia 27 
listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w 
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postaci obligacji zabezpieczonych (Dz. Urz. UE. L 328 18.12.2019, str. 1), część pakietu 
regulacyjnego dotyczącego obligacji zabezpieczonych. 

W ramach wdrożenia do krajowego systemu prawnego zmian wynikających z dyrektywy 
2019/2162 w projektowanej ustawie przede wszystkim: 

 wprowadza się definicję listu zastawnego, odwołującą się do mechanizm podwójnego 
regresu, który zapewnia inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń zarówno w 
stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących 
zabezpieczenie listów zastawnych, 

 uzupełnia się zakres pojęć stosowanych na gruncie ustawy o definicje aktywów 
podstawowych, aktywów zastępczych, aktywów stanowiących zabezpieczenie listów 
zastawnych oraz puli aktywów stanowiących zabezpieczenie, 

 proponuje się rozszerzenie zakresu podstaw emisji publicznego listu zastawnego, 

 ustanawia się warunki umożliwiające zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do 
puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych, 

 określa się zasady stosowania przez banki krajowe oznaczeń „europejska obligacja 
zabezpieczona” i „europejska obligacja zabezpieczona (premium)”, 

 modyfikuje się zasady kalkulacji bufora płynności dla puli aktywów stanowiących 
zabezpieczenie listów zastawnych, 

 wskazuje się warunki uzyskania zezwolenia na program emisji hipotecznych lub 
publicznych listów zastawnych oraz dodatkowe wymogi dotyczące monitorowania 
przez Komisję Nadzoru Finansowego prowadzonych przez banki hipoteczne 
programów emisji, 

 wprowadza się wymogi informacyjne dotyczące programów emisji listów zastawnych 
w celu umożliwienia inwestorom badania profilu ryzyka danego programu oraz 
formułuje się szczególne obowiązki sprawozdawcze dla banków hipotecznych wobec 
organu nadzoru (Komisji Nadzoru Finansowego), 

 ustanawia się uprawnienia dla Komisji Nadzoru Finansowego do nakładania sankcji 
administracyjnych. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-listach-
zastawnych-i-bankach-hipotecznych-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności 
przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych (numer z wykazu 6N) 

 

Zgodnie z art. 43 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. 
ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 
23, zwanego dalej „rozporządzeniem unijnym”, materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne 
wymienione w załączniku II są zwolnione z należności celnych przywozowych, pod warunkiem, 
że są przeznaczone dla publicznych instytucji lub organizacji edukacyjnych, naukowych lub 
kulturalnych. Na gruncie krajowym przyjęto, że instytucjami publicznymi w rozumieniu 
rozporządzenia unijnego są podmioty zaliczane sektora finansów publicznych, o których mowa 
w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 
z późn. zm.). Inne instytucje lub organizacje, zgodnie z art. 43 lit. b rozporządzenia unijnego, 
mogą korzystać ze zwolnienia takich towarów z należności celnych przywozowych decyzją 
państw członkowskich. Podstawę takiego zwolnienia stanowią regulacje zmienianego 
rozporządzenia. Efektem proponowanych rozwiązań będzie uporządkowanie stanu prawnego 
w zakresie wykazu niepublicznych jednostek i organizacji edukacyjnych, naukowych lub 
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kulturalnych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych 
materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-edukacji-i-nauki-zwolnienia-od-naleznosci-przywozowych/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności 
przywozowych przyrządów i aparatury naukowej (numer z wykazu 7N). 

 

Na mocy art. 44 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. 
ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 
23), zwanego dalej „rozporządzeniem unijnym”, z należności celnych przywozowych są 
zwolnione przyrządy i aparatura naukowa nieobjęte art. 43 tego rozporządzenia i przywożone 
wyłącznie do celów niehandlowych. Zgodnie z art. 44 ust. 2 lit. a rozporządzenia unijnego 
zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest ograniczone do przyrządów i aparatury naukowej 
przeznaczonych dla instytucji publicznych lub zakładów użyteczności publicznej, których 
podstawową działalnością jest edukacja lub prowadzenie badań naukowych, i tych oddziałów 
instytucji publicznych lub zakładów użyteczności publicznej, których podstawową działalnością 
jest edukacja lub prowadzenie badań naukowych. Na gruncie krajowym przyjęto, że 
instytucjami publicznymi w rozumieniu rozporządzenia unijnego są podmioty zaliczane do 
sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Z kolei instytucje prywatne, 
których podstawową działalnością jest edukacja lub prowadzenie badań naukowych, w myśl 
art. 44 ust. 2 lit. b rozporządzenia unijnego mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia 
decyzją państw członkowskich. Podstawę takiego zwolnienia stanowią regulacje zmienianego 
rozporządzenia. Efektem proponowanych rozwiązań będzie uporządkowanie stanu prawnego 
w zakresie wykazu prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub 
prowadzenie badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności 
przywozowych przyrządów i aparatury naukowej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-edukacji-i-nauki-zwolnienia-od-naleznosci-przywozowych/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności 
przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz 
substancji biologicznych lub chemicznych (numer z wykazu 8N). 

 

Zgodnie z treścią art. 53 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 
2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 
10.12.2009, str. 23), zwanego dalej „rozporządzeniem unijnym”, zwolnione z należności 
celnych przywozowych są substancje biologiczne lub chemiczne, które są przeznaczone dla 
instytucji publicznych, których podstawową działalnością jest edukacja lub prowadzenie badań 
naukowych, i tych oddziałów instytucji publicznych, których podstawową działalnością jest 
edukacja lub prowadzenie badań naukowych. Na gruncie krajowym przyjęto, że instytucjami 
publicznymi w rozumieniu rozporządzenia unijnego są podmioty zaliczane sektora finansów 
publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Instytucje prywatne, których podstawową 
działalnością jest edukacja lub prowadzenie badań naukowych, mogą korzystać ze zwolnienia 
takich towarów z należności celnych przywozowych decyzją państw członkowskich. Podstawę 
takiego zwolnienia stanowią regulacje zmienianego rozporządzenia. Efektem proponowanych 
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rozwiązań będzie uporządkowanie stanu prawnego w zakresie wykazu prywatnych instytucji, 
których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, 
uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych substancji 
biologicznych lub chemicznych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-edukacji-i-nauki-zwolnienia-od-naleznosci-przywozowych/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych 
wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze 
magazynu typu call-off stock (numer z wykazu 295). 

 

Projektowane rozporządzenie aktualizuje załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych 
wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu 
typu call-off stock (Dz. U. poz. 1138), stanowiący objaśnienia szczegółowe do formularza VAT-
UE dotyczącego informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych 
transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. 
Powyższa zmiana podyktowana jest wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (tzw. Brexit),przy czym, zgodnie z Protokołem w sprawie 
Irlandii/Irlandii Północnej na terytorium Irlandii Północnej nadal będą obowiązywać unijne 
regulacje dotyczące podatku VAT w odniesieniu do towarów. 

W celu dostosowania objaśnień do formularza informacji podsumowującej konieczne jest 
odpowiednie zaktualizowanie załącznika nr 2 zmienianego rozporządzenia, stanowiącego 
objaśnienia szczegółowe do formularza VAT-UE dotyczącego informacji podsumowującej o 
dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w 
procedurze magazynu typu call-off stock. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-vat-akcyza/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku 
przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu (numer z wykazu 294). 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie danych 
umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów 
akcyzowych przy użyciu Systemu stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego przyznanego 
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych znajdującego się w art. 43 ust. 3 oraz 
art. 46w ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
722, z późn. zm.). 

Projekt wprowadza w stosunku do obowiązującego rozporządzenia dodatkowe regulacje w 
następującym zakresie: 1.określenia danych, jakie powinny zawierać dokumenty, o których 
mowa w art. 46j ust. 3 pkt 3 ustawy, stanowiących potwierdzenie odbioru wyrobów 
akcyzowych; 2.określenia warunków dokonywania zmiany środka transportu wyrobów 
akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z użyciem 
Systemu. 

Z uwagi na rozszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być potwierdzeniem odbioru 
wyrobów akcyzowych zawartych w art. 46j ust. 3 ustawy, w paragrafie 6 przedmiotowego 
projektu określono dane, jakie dokument ten powinien zawierać. 
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Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-vat-akcyza/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (numer z 
wykazu 33). 

 

Rekomendowane rozwiązanie w większości polega na wprowadzeniu zmian o charakterze 
porządkowym i wynikającym z zapisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). W konsekwencji 
przeprowadzonej analizy przepisów obowiązującego rozporządzenia uporządkowano treść 
wymagań w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego, kadrowego (dotyczącego 
wymagań dla osób świadczących usługi), przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz 
warunków w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług  (§ 4-8). Kluczową 
zmianą w projekcie jest uproszczenie uregulowania dotyczącego możliwości dokonywania 
wpisu do rejestru poprzez wykreślenie listy uprawnień pozwalającej z mocy prawa na 
świadczenia usług rozwojowych (§ 7). W miejscu wykreślonej listy pozostawiono ogólny zapis 
dający możliwość wpisu do rejestru podmiotom posiadającym uprawnienia do świadczenia 
usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, w których określono 
wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot. 

Rozporządzenie nakłada obowiązek dostosowania się usługodawców do wymagań 
warunkujących wpis do rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe. 
 
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-rejestru-podmiotow-swiadczacych-uslugi-rozwojowe/  
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji (numer z 
wykazu 284) 

 

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji ma 
na celu wprowadzenie usprawnień  w zakresie sposobu przekazywania rocznych danych 
statystycznych z zakresu operacji koasekuracyjnych przez zakłady ubezpieczeń do Komisji 
Nadzoru Finansowego, a także podpisywania rocznych danych statystycznych przez osoby 
do tego uprawnione. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania zakładają umożliwienie przekazywania rocznych danych 
statystycznych wyłącznie w formie elektronicznej oraz ich opatrywania kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osoby do tego 
uprawnione. Zaproponowane regulacje wyeliminują obowiązek tzw. podwójnego raportowania 
danych – zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej na rzecz wyłącznie formy 
elektronicznej. Przyjęcie takiego rozwiązania ograniczy również czasochłonny sposób 
sporządzania i przekazywania rocznych danych statystycznych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-danych-statystycznych-dotyczacych-koasekuracji/  
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (numer z wykazu 86) 

 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-vat-akcyza/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-vat-akcyza/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-rejestru-podmiotow-swiadczacych-uslugi-rozwojowe/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-rejestru-podmiotow-swiadczacych-uslugi-rozwojowe/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-danych-statystycznych-dotyczacych-koasekuracji/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-danych-statystycznych-dotyczacych-koasekuracji/


Istotą rozwiązań wprowadzanych w projekcie jest utrzymanie w polskim porządku prawnym 
szeregu zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, z jej załącznika V, dotyczących elementów 
jakości dla klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz definicji klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części 
wód powierzchniowych, typów wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód, 
sposobów klasyfikacji elementów jakości wód, stanu i potencjału ekologicznego oraz stanu 
chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, sposobu interpretacji wyników badań 
wskaźników jakości wód powierzchniowych, sposobu oceny stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych, sposobu prezentacji wyników klasyfikacji oraz częstotliwości dokonywania 
klasyfikacji. 

Rozporządzenie wprowadza, na podstawie aktualnej wiedzy, uzupełnienia w zakresie wartości 
wskaźników granicznych dla jednolitych części wód oraz doprecyzowuje sposób interpretacji 
wyników badań wskaźników jakości wód powierzchniowych w odniesieniu do klasyfikacji 
elementów biologicznych i fizykochemicznych. Pozwoli to na prawidłowe i przejrzyste 
sporządzenie oceny stanu wód. Projekt pośrednio wpływa na uzyskiwanie pozwoleń 
wodnoprawnych przez podmioty gospodarcze – użytkowników pozwoleń wodnoprawnych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-klasyfikacji-
stanu-ekologicznego-potencjalu-ekologicznego-i-stanu-chemicznego-oraz-sposobu-
klasyfikacji-stanu-jednolitych-czesci-wod-powierzchniowych-a-takze-srod/ 
 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt cztery akty prawne, 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/ Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 13 stycznia 2021 roku (Dz. U. 

2021, poz. 72). 

 Ustawa dotyczy uproszczenia zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych 

zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliw lotniczych, paliw 

żeglugowych oraz gazu LPG) na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy 

(e-DD). Nowelizacja dotyczy także centralnej, elektronicznej rejestracja podmiotów 

akcyzowych, którą objęte będą podmioty obecnie podlegające obowiązkowi 

rejestracji w podatku akcyzowym oraz podmioty, które dotychczas nie były objęte 

takim obowiązkiem. Chodzi m.in. o podmioty zużywające wyroby akcyzowe 

zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, np. jednostki pożytku 

publicznego, jednostki samorządu, jednostki organizacyjne wojska, Straży 

Granicznej, czy Policji. Najważniejsze rozwiązania - Objęcie monitorowaniem, z 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-klasyfikacji-stanu-ekologicznego-potencjalu-ekologicznego-i-stanu-chemicznego-oraz-sposobu-klasyfikacji-stanu-jednolitych-czesci-wod-powierzchniowych-a-takze-srod/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-klasyfikacji-stanu-ekologicznego-potencjalu-ekologicznego-i-stanu-chemicznego-oraz-sposobu-klasyfikacji-stanu-jednolitych-czesci-wod-powierzchniowych-a-takze-srod/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-klasyfikacji-stanu-ekologicznego-potencjalu-ekologicznego-i-stanu-chemicznego-oraz-sposobu-klasyfikacji-stanu-jednolitych-czesci-wod-powierzchniowych-a-takze-srod/


użyciem Systemu EMCS PL2 (system teleinformatyczny służący do obsługi 

przemieszczania wyrobów akcyzowych):  

- niektórych dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych,  

- przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez 

krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przemieszczeń importowanych 

wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie; 

Uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 

przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD. 

Uregulowanie zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów 

przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2. 

Wprowadzenie możliwości dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium 

kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym, na 

podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.  

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

w życie z dniem 31 stycznia 2021 r.; 2) art. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 

2021 r. 

 

2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o 

przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 13 stycznia 2021 roku 

(Dz. U. 2021, poz. 73). 

 Rozporządzenie określa: wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania 

kwalifikacyjnego mającego na celu ocenę zdolności zainteresowanego podmiotu do 

prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż 

węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż; wymagania dotyczące 

dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie postępowania 

kwalifikacyjnego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 11 stycznia 2021 roku 

(Dz. U. 2021, poz. 49). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 



niepełnosprawnych . Rozporządzenie określa wzory miesięcznych deklaracji 

składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

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

od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 stycznia 2021 

r. w sprawie wzorów zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek 

kapitałowych oraz oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub 

akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 7 stycznia 2021 roku 

(Dz. U. 2021, poz. 29). 

 Rozporządzenie określa wzór: zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od 

dochodów spółek kapitałowych (ZAW-RD), stanowiący załącznik nr 1 do 

rozporządzenia;  oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec 

lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek 

kapitałowych (OSW-RD), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

 


