
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 11 do 17 lutego 2021 roku 

Raport na dzień 17 lutego 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 51. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 4. 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 projekt rozporządzenia Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu 
wydawania i zwrotu kart parkingowych (nr w wykazie prac legislacyjnych MRPiPS – 32), które 
zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-w-sprawie-projektu-
rozporzadzenia-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-
sprawie-wzoru-oraz-trybu-wydawania-i-zwrotu-kart-parkingowych-nr-w-wykazie-prac/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej 

w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (numer z wykazu UC72) 
 

Projekt ustawy ma na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych 
praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów 
rolnych i spożywczych (Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 59). Nieuczciwe praktyki handlowe 
stosowane przez podmioty z przewagą kontraktową wywierają presję na zyski i marże 
podmiotów gospodarczych, co może prowadzić do niewłaściwej alokacji zasobów, a nawet 
spowodować wyparcie z rynku podmiotów, które w przeciwnym razie byłyby rentowne i 
konkurencyjne. 

W stosunku do obowiązujących przepisów projekt ustawy wprowadza zmiany polegające m.in. 
na: 

– rozszerzeniu definicji produktów rolnych i spożywczych. Zgodnie z projektowanym 
brzmieniem są to produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. 

– zmianie definicji nabywcy. W projektowanej ustawie nabywca to przedsiębiorca lub organ 
publiczny, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub 
spożywcze; 
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– zdefiniowaniu 17 nieuczciwych praktyk: 11 praktyk, które są bezwzględnie zakazane oraz 6 
praktyk, które są dozwolone pod warunkiem, że zostały one wprost wymienione w umowie 
pomiędzy stronami (nabywcą i dostawcą produktów) i uznane przez obie strony za dozwolone; 

– określeniu, czym jest znacząca dysproporcja w potencjale ekonomicznym, w przypadku 
praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, stosowanych przez nabywcę 
względem dostawcy i odwrotnie; 

– wprowadzeniu procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej. W przypadku 
wyrażenia zgody przez stronę do dobrowolnego poddana się karze, wysokość kary może być 
obniżona nie więcej niż o 50% w stosunku do kary, jaka zostałaby nałożona, gdyby strona nie 
poddała się dobrowolnie karze. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-przeciwdzialaniu-nieuczciwemu-
wykorzystywaniu-przewagi-kontraktowej-w-obrocie-produktami-rolnymi-i-spozywczymi/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub 

restrukturyzacji przedsiębiorców (numer z wykazu UD176) 
 

Projektowana nowelizacja stanowi konsekwencję oceny funkcjonowania przepisów ustawy z 
dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji 
przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1298). W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na 
COVID-19, którego skutkiem była konieczność wprowadzenia ograniczeń m.in. w zakresie 
wykonywania działalności gospodarczej, znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja finansowa 
przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w sektorach objętych 
ograniczeniami. 

Główne rozwiązania proponowane w projekcie ustawy zmieniającej to: 

– umożliwienie przedsiębiorcom wykorzystania tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego 
w celu dokonania przebranżowienia, które może polegać na zmianie przedmiotu działalności 
przedsiębiorcy lub zmianie profilu produkcyjnego, co może korzystnie wpłynąć na 
przywrócenie przedsiębiorcy długoterminowej rentowności; 

– wprowadzenie możliwości wykorzystywania przez przedsiębiorców środków uzyskanych w 
ramach pomocy na ratowanie również na usługi doradcze, co pozwoli precyzyjnie określić 
kierunek potrzebnych działań i przyspieszyć proces zmian w przedsiębiorstwie oraz umożliwi 
przygotowanie planu restrukturyzacji; 

– doprecyzowanie, w jakich sytuacjach przedsiębiorcy może zostać udzielona pomoc z uwagi 
na trudności wywołane epidemią COVID-19; 

– wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią skrócenie okresu oczekiwania na umowne 
ustanowienie zabezpieczenia – w konsekwencji przedsiębiorca będzie mógł w krótszym 
czasie otrzymać środki z tytułu udzielanej pomocy; 

– rozszerzenie katalogu rozstrzygnięć, od których stronie postępowania będzie przysługiwało 
odwołanie, w celu umożliwienia realizacji prawa do odwołania przez przedsiębiorcę w każdej 
sytuacji, w której jego zdaniem rozstrzygnięcie nie odpowiada jego interesom; 

– wprowadzenie możliwości składania wniosku o udzielenie pomocy poprzez formularz 
internetowy w celu usprawnienia procedury ubiegania się o pomoc, oraz w konsekwencji 
rezygnacja z przepisów wywołujących zbędne rozbieżności proceduralne pomiędzy zmienianą 
ustawą a ustawą  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w zakresie terminów; 

– wyłączenie środków pochodzących z udzielonej przedsiębiorcy pomocy spod egzekucji 
administracyjnej i sądowej, z wyjątkiem egzekucji należności pieniężnej powstałej w związku 
z naruszeniem zasad udzielenia tej pomocy, co w konsekwencji pozwoli na skuteczniejsze 
wykorzystanie otrzymanych środków przez przedsiębiorcę, zgodnie z jego założeniami, 
zaakceptowanymi przez organ udzielający pomocy. 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-przeciwdzialaniu-nieuczciwemu-wykorzystywaniu-przewagi-kontraktowej-w-obrocie-produktami-rolnymi-i-spozywczymi/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-przeciwdzialaniu-nieuczciwemu-wykorzystywaniu-przewagi-kontraktowej-w-obrocie-produktami-rolnymi-i-spozywczymi/


 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-udzielaniu-
pomocy-publicznej-w-celu-ratowania-lub-restrukturyzacji-przedsiebiorcow/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej 
inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska (numer z wykazu 495) 

 

Rozporządzenie wprowadza możliwość udzielania pomocy dla przedsiębiorców znajdujących 
się w przejściowych trudnościach finansowych powstałych w wyniku pandemii COVID-19. 
Zapewni to przepis umożliwiający beneficjentom pomocy udzielanej ze środków NFOŚiGW 
oraz wfośigw, skorzystanie z czasowego odstępstwa od zakazu udzielania pomocy 
przedsiębiorcom w trudnej sytuacji, wprowadzonego do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 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), 
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającym 
rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniającym 
rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich 
dostosowań, w celu przeciwdziałania gospodarczym skutkom pandemii COVID-19. 

Ponadto wprowadzona zostanie zmiana przepisów odnoszących się do ustalania kosztów 
kwalifikowanych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Obecnie restrykcyjny wymóg 
dotyczący projektów polegających na dywersyfikacji działalności zakładu wskazany w 
przepisie rozporządzenia dotyczy wszystkich przedsiębiorców. W związku z interpretacją 
dokonaną przez Komisję Europejską wymóg ten powinien odnosić się tylko do dużych 
przedsiębiorców. Zmiana rozporządzenia może skłonić mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa do częstszego sięgania po dofinansowanie, w związku ze złagodzeniem 
wymogu określonego przepisami rozporządzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-udzielania-regionalnej-pomocy-
publicznej-inwestycyjnej-na-cele-z-zakresu-ochrony-srodowiska/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny maksymalnej za 

energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w 
złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda 
(numer z wykazu 500). 

 

Rozporządzenie to umożliwi wytwórcom realizującym projekty morskich farm wiatrowych 
(MFW) o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW ubieganie się o tzw. prawo do pokrycia 
ujemnego salda w I fazie systemu wsparcia dla morskich farm wiatrowych. Prezes URE w 
pierwszej części procedury na podstawie art. 16 ustawy wydaje decyzję o dopuszczeniu 
podmiotu do systemu wsparcia w ramach I fazy. Nie zmienia jednak ustalonej w 
rozporządzeniu ceny maksymalnej. Nie wcześniej niż po wydaniu dla danej morskiej farmy 
wiatrowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wytwórca przedkłada Prezesowi URE 
informacje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczące 
projektowanej inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej oraz działalności prowadzonej 
przez wytwórcę oraz grupę kapitałową, w skład której wchodzi wytwórca. Na tej podstawie 
Prezes URE występuje do Prezesa UOKiK z wnioskiem o wydanie opinii o projekcie pomocy 
indywidualnej co inicjuje notyfikację indywidualną pomocy publicznej dla danego projektu w 
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Komisji Europejskiej. Po wydaniu przez KE decyzji o zgodności z rynkiem wewnętrznym 
pomocy publicznej, udzielanej wytwórcy w drodze decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1, 
Prezes URE ma 90 dni na wydanie drugiej decyzji w trybie art. 18 na podstawie, której może 
zmienić cenę, przy czym może ją tylko obniżyć. 

Określanie ceny maksymalnej jest niezbędne dla uruchomienia I fazy systemu wsparcia, a co 
za tym idzie dla terminowego i zrównoważonego rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce. 
Informacje dotyczące ceny maksymalnej są ważnym sygnałem dla inwestorów pozwalającym 
na określenie, czy dany projekt inwestycyjny ma szansę na partycypację w systemie wsparcia, 
a tym samym na realizację. Zakładana w ustawie moc zainstalowana na poziomie 5,9 GW 
odpowiada mocy z morskich farm wiatrowych na 2030 r., określonej w Polityce energetycznej 
Polski do 2040 r. Terminowa realizacja inwestycji w morskie farmy wiatrowe jest kluczowa dla 
spełniania zobowiązań Polski wynikających z unijnej polityki energetyczno-klimatycznej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-ceny-
maksymalnej-za-energie-elektryczna-wytworzona-w-morskiej-farmie-wiatrowej-i-
wprowadzona-do-sieci-w-zlotych-za-1-mwh-bedacej-podstawa-rozliczenia-prawa-do-po/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek 

ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach 
medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i 
leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych (numer z wykazu MZ 1001). 

 

Projekt rozporządzenia określa minimalne wymagania w zakresie wyposażenia w urządzenia 
radiologiczne i urządzenia pomocnicze oraz liczebności i kwalifikacji personelu biorącego 
udział w wykonywaniu poszczególnych rodzajów medycznych procedur radiologicznych, jakie 
muszą być spełnione przez jednostkę ochrony zdrowia ubiegającą się o uzyskanie zgody na 
prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach 
medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i terapii 
radioizotopowej. Efektem projektowanego rozporządzenia będzie zapewnienie właściwego 
poziomu bezpieczeństwa pacjenta w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących procedury 
medyczne wykorzystujące promieniowanie jonizujące. 

Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 
2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa 
w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania 
jonizującego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap)… 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-
minimalnych-wymagan-dla-jednostek-ochrony-zdrowia-prowadzacych-dzialalnosc-zwiazana-
z-narazeniem-w-celach-medycznych-polegajaca-na-udzielaniu-swiadczen-zdrowotnych/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu 
terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (numer z wykazu 
328). 

 
Projekt rozporządzenia uwzględnia możliwość podziału pomiędzy jednostki samorządu 
terytorialnego, także podatku dochodowego od osób prawnych płaconego w formie ryczałtu. 
Zatem zmiany proponowane w tym projekcie rozporządzenia spowodują, że dochody, jakie 
samorządy uzyskują z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 
płaconego zarówno w formie zaliczek na podatek, jak i w formie ryczałtu będą dzielone 
pomiędzy właściwe jednostki samorządu terytorialnego. 
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Projektowane rozporządzenie wprowadza również zmiany we wzorze druku CIT-ST (załącznik 
do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r.). Nowy wzór uwzględnia 
możliwość złożenia przez podatnika informacji, niezbędnych do ustalenia należnych 
jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych, płaconego zarówno w formie zaliczek, jak i w formie ryczałtu. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-rozliczen-dochodow-z-tytulu-udzialu-jednostek-samorzadu-
terytorialnego-we-wplywach-z-podatku-dochodowego-od-osob-prawnych/ 
 
 

II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

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

rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, 

obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Z powyższych publikacji w 

zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą następujące akty prawne: 

 

1/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 17 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 304). 

 Rozporządzenie określa wzór formularza: zgłoszenia budowy lub wykonywania innych 

robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; zgłoszenia budowy 

lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, stanowiący załącznik nr 2 do 

rozporządzenia – w tym w formie dokumentu elektronicznego. 

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

wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2021 r. 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 17 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 299). 

 Rozporządzenie zmienia zakres zastosowania klasyfikacji wydatków o większej 

szczegółowości, dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. 

Zmiany dotyczą także załączników do rozporządzenia. 

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

od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-rozliczen-dochodow-z-tytulu-udzialu-jednostek-samorzadu-terytorialnego-we-wplywach-z-podatku-dochodowego-od-osob-prawnych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-rozliczen-dochodow-z-tytulu-udzialu-jednostek-samorzadu-terytorialnego-we-wplywach-z-podatku-dochodowego-od-osob-prawnych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-rozliczen-dochodow-z-tytulu-udzialu-jednostek-samorzadu-terytorialnego-we-wplywach-z-podatku-dochodowego-od-osob-prawnych/


3/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

lub jego części 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 298). 

 Rozporządzenie określa wzór formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego lub jego części, w tym w formie dokumentu elektronicznego . 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 297). 

 Rozporządzenie określa wzór formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia robót budowlanych, w tym w formie dokumentu elektronicznego . 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do 

sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 296). 

 Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności 

wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w tym 

w formie dokumentu elektronicznego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 

r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 294). 

 Rozporządzenie określa szczegółowy sposób ogłaszania informacji o zamiarze 

nabycia akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu i szczegółowe warunki 

nabywania akcji objętych przymusowym wykupem. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r. 

 

7/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  



 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 12 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 287). 

 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 28 lutego 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 r. 

 

8/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 12 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 286). 

 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 28 lutego 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 r. 

 

9/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lutego 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu 

podatkowego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 12 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 284). 

 Zmiany w rozporządzeniu mają na celu ułatwienie podatnikom i innym podmiotom 

wykonywania obowiązków określonych w ustawie – Ordynacja podatkowa, jak również 

korzystania z przysługujących im praw poprzez poszerzenie katalogu udostępnianych 

usług w systemie teleinformatycznym administracji skarbowej służącym do kontaktu 

organów podatkowych z zainteresowanymi (m.in. podatnikami), nazwanego na 

potrzeby Ordynacji podatkowej portalem podatkowym, oraz udostępnienie nowych 

metod uwierzytelniania użytkowników. Zmiany obejmują następujące rozwiązania: 

Poszerzenie katalogu udostępnianych usług: 

o e-mikrofirma (bezpłatną aplikację do generowania i wysyłania JPK), 

o wykaz mandatów karnych,  

o płatności online 

Zapewnienie dostępu do:  

o aktualnych danych, w tym również danych działalności,  

o informacji o numerze mikrorachunku podatkowego 



o złożonych dokumentów 

o historii płatności 

o historii logowania 

o statusu zwrotu nadpłaty podatku  

Udostępnienie kreatora umożliwiającego składanie: 

o Pisma w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłaty 

o Wniosku o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych 

zobowiązań 

o Zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal) 

o Zawiadomienia ZAW-NR - zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek 

inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 r. 

 

 

10/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o 

działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 12 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 279). 

 Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. 

w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 

technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy w 

zakresie wdrożenia do prawodawstwa polskiego postanowień dyrektywy 2019/130 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. 

zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed 

zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub 

mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112)  

Rozporządzenie nadaje nowe brzmienie załącznikowi nr 1 do rozporządzenia, który 

zawiera wykaz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 

lub mutagennym. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r. 

 

 

 

 

 

 


