
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 28 stycznia do 3 lutego 2021 roku 

Raport na dzień 3 lutego 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 31. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 11. 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 dokumentów 
strategicznych. 
 
Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w I etapie konsultacji nowej Polityki 
Przemysłowej Polski – Białej Księgi Rozwoju Przemysłu, które zostało przesłane do 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-i-
etap-konsultacji-nowej-polityki-przemyslowej-polski-bialej-ksiegi-rozwoju-przemyslu/  
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (numer z wykazu UD52) 
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych powstał w wyniku  przeprowadzonych 
w ostatnich latach prac nad zmianą modelu funkcjonowania rynku usług płatniczych i wychodzi 
naprzeciw tym zmianom. 

Projekt przewiduje (m.in): 

 wprowadzenie zmian funkcjonowania biur usług płatniczych (BUP), które bezpośrednio 
przyczynią się do zredukowania rosnących kosztów utrzymania BUP oraz 
zmniejszenia wymogów regulacyjnych stawianych tej grupie przedsiębiorców. Zmiany 
pozwolą na uproszczenie i usprawnienia działalności tych podmiotów jako uczestników 
rynku finansowego; 

 konieczność korekty przepisów w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków 
ustawowych przez małe instytucje płatnicze (MIP), w szczególności dotyczących 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Działalność w 
charakterze MIP jest uzależniona od posiadania rozwiązań organizacyjnych 
pozwalających na wykonywanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy, jednak obecnie ocena, czy MIP wywiązuje się z tego obowiązku, jest w 
praktyce nadzorczej utrudniona; 
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 obniżenie stawki maksymalnej stosowanej do obliczenia kwoty wpłat dokonywanych 
przez BUP na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością BUP, jak również zmiana 
zasady odliczeń nadpłaty z tytułu  wpłat na pokrycie kosztów nadzoru, dokonywanych 
w danym roku przez krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-uslugach-
platniczych/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań 

technicznych i warunków dla kas rejestrujących (numer z wykazu 69) 
 

Głównym celem projektowanego rozporządzenia jest uwzględnienie w nim zmian 
wprowadzonych na podstawie ustawy 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.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2019 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 
675). 
Celem ww. zmian jest m.in. umożliwienie przesyłania paragonów fiskalnych w postaci 
elektronicznej (e-paragonów) do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób, przy 
zastosowaniu kas rejestrujących najnowszego typu (kas on-line). Na mocy obowiązującego 
rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 
kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 
1206) kasy te posiadają jedynie możliwość wydruku paragonów fiskalnych a podatnik jest 
obowiązany wydać konsumentowi ich papierową postać. Docelowo wydawanie paragonu 
fiskalnego w postaci papierowej powinno jednak być uzależnione od wyboru klienta i/lub 
podatnika (sprzedawcy).Projektowane rozporządzenie ma zatem na celu wykonanie 
upoważnienia ustawowego z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego oraz 
zastąpienie ww. rozporządzenia z 2018 r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-rozwoju-pracy-i-technologii-w-zakresie-kas-rejestrujacych/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie kryteriów, 

warunków technicznych i wymagań, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z 
elektronicznym zapisem kopii (numer z wykazu 70). 

 

Celem projektowanego rozporządzenia jest uwzględnienie w nim zmian ustawy 
(w szczególności w zakresie art. 111 ust. 3a pkt 1 i 8 oraz ust. 9), wprowadzonych na 
podstawie m.in. ustawy z dnia 10 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675). 

Zmiany te obejmują uwzględnienie możliwości wystawiania przez kasy fiskalne (kasy online), 
za zgodą nabywcy, paragonów w postaci elektronicznej (e-paragonów). Warunki techniczne i 
wymagania dla tego typu kas zostaną określone, najpóźniej do 1 maja 2021 r., 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, wydawanym na podstawie art. 111 
ust. 9 ustawy (procedowane jest jednocześnie z przedmiotowym projektem). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-rozwoju-pracy-i-technologii-w-zakresie-kas-rejestrujacych/  
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3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 
terapii (numer z wykazu MZ 1112). 

 

Projekt został przygotowany w związku z koniecznością zwiększenia dostępności do leczenia 
szpitalnego pacjentów z COVID-19, których stan wymaga hospitalizacji w warunkach 
intensywnej terapii, w sytuacji dynamicznego wzrostu liczby pacjentów oraz braków kadrowych 
w zawodach medycznych,  w tym lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 
terapii. Jednocześnie, niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pozostałym 
hospitalizowanym chorym, w szczególności wymagającym znieczulenia do zabiegów 
diagnostycznych i terapeutycznych ze względu na fakt, iż udzielanie świadczeń intensywnej 
terapii oraz anestezji jest domeną jednej dziedziny medycyny. 

Projekt ma na celu umożliwienie lekarzom, o których mowa  w art. 7 ust 2a i 9 ustawy z dnia 5 
grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. poz. 514, z późn. zm.), tj. którzy 
posiadają tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii uzyskany 
poza krajami UE udzielania świadczeń intensywnej terapii oraz anestezji na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-standardu-organizacyjnego-opieki-zdrowotnej-w-dziedzinie-
anestezjologii-i-intensywnej-terapii/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 
r. (numer z wykazu 21E). 

 

Projekt określa tryb i terminy udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 
z budżetu państwa, sposób przekazywania informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości 
dotacji celowej oraz sposób rozliczania tej dotacji, a także wzory formularzy dla dyrektorów 
szkół i jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie projektowanego rozporządzenia o 
dotację celową w 2021 r. mogą wnioskować szkoły i klasy uprawnione do uzyskania dotacji 
celowej. Ponadto mogą wnioskować szkoły i klasy, które otrzymały dotację celową w 2019 r. i 
2020 r., w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 
między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby 
uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

W projektowanym rozporządzeniu, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 
czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie 
szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Dz. U. poz. 1137), zwiększeniu uległy kwoty dotacji 
celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół 
artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w: 

 podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej 
i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub 
materiały edukacyjne – w przypadku klas I–III w wysokości 90 zł na ucznia; 

 podręczniki lub materiały edukacyjne w wysokości: 

1. 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV, 

2. 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI, 

3. 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII. 
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Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe pozostaje niezmieniona i wynosi 
do 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III oraz do 25 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII. 
Zmianie także nie uległa kwota refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-w-sprawie-udzielania-
dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-
cwiczeniowe-w-2021-r/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (numer z wykazu MZ 1102) 
 

Projektowane rozporządzenie ma na celu ujednolicenie praktyki stosowanej przy sporządzaniu 
rocznych ocen jakości wody na pływalniach, o których mowa w § 4 ww. rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
woda na pływalniach i ustalenie, że ocena jest dokonywana za rok kalendarzowy do 31 marca 
roku następnego. Jednocześnie projekt wprowadza regulacje przejściowe polegające na tym, 
aby roczna ocena dotycząca roku 2020 mogła zostać oparta na analizie danych, o których 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3 ww. rozporządzenia, a wykorzystanie wyników badań wody na 
pływalni wykonanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego do tej analizy 
byłoby obligatoryjne tylko wówczas, gdy badanie takie zostało w roku 2020 wykonane. 
Jednocześnie, z uwagi na konieczność realizacji obecnie innych zadań przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną, proponuje się, aby terminem końcowym realizacji ww. zadania w zakresie 
dotyczącym roku 2020 był dzień 30 czerwca 2021 r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wymagan-jakim-powinna-odpowiadac-woda-na-plywalniach/  
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz 
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (numer z wykazu 496) 

 

Celem wydania projektowanego rozporządzenia jest dostosowanie przepisów rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6), zwanego dalej „rozporządzeniem BHP”, do obecnej sytuacji na 
rynku gazu wywołanej epidemią COVID-19, która spowodowała braki kadrowe oraz 
nieprzewidywalność co do liczby dostępnych pracowników w przedsiębiorstwach 
energetycznych – co ma wpływ na zapewnienie ciągłości wykonywania prac 
gazoniebezpiecznych. Projektowane zmiany mają na celu umożliwienie wykonywania tych 
prac w sytuacji zmniejszonej liczby dostępnych pracowników. 

W projekcie rozporządzenia BHP proponuje się, na czas trwania stanu zagrożenia 
epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, oraz w okresie nie dłuższym niż 
30 dni po ich odwołaniu, wprowadzenie wyjątku od zasad dotyczących wykonywania prac 
gazoniebezpiecznych wskazanych w § 14 tego rozporządzenia, poprzez dokonanie 
następujących zmian: 

1. Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia BHP w obecnym brzmieniu, prace gazoniebezpieczne 
powinny być wykonywane przez dwóch pracowników, przy czym przepis § 14 ust. 1 dodatkowo 
zobowiązuje, aby prace były wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych oraz były nadzorowane przez 
pracowników posiadających kwalifikacje w zakresie dozoru. Projektowana zmiana polegająca 
na dodaniu ust. 3a w § 14 rozporządzenia BHP ma na celu umożliwienie wykonywania prac 
gazoniebezpiecznych przez dwóch pracowników, w tym pracownika posiadającego 
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kwalifikacje w zakresie dozoru, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, 
stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego oraz w okresie nie dłuższym niż 30 dni po ich 
odwołaniu. 

2. Przepis § 14 ust. 4 rozporządzenia BHP w obecnym brzemieniu dopuszcza wykonywanie 
przez jednego pracownika prac polegających na pobieraniu w wyznaczonych punktach sieci 
gazowej próbek paliwa gazowego, pod warunkiem, że maksymalne ciśnienie robocze (MOP) 
w sieci gazowej jest mniejsze lub równe 0,5 MPa, zaś w instalacjach gazowych jest mniejsze 
lub równe 5 kPa. Przy czym do tego przepisu także ma zastosowanie przepis § 14 ust. 1 
zobowiązujący do nadzoru przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w 
zakresie dozoru. Projektowana zmiana w ust. 4, tj. dodanie zdania drugiego wyłączającego 
zastosowanie ww. przepisu w zakresie prowadzenia nadzoru w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego oraz w okresie nie 
dłuższym niż 30 dni po ich odwołaniu, ma na celu dopuszczenie do wykonywania ww. prac 
jednoosobowo, poprzez wyłączenie obowiązku nadzoru przez pracowników posiadających 
odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru. 
 
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-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-przy-budowie-i-eksploatacji-sieci-
gazowych-oraz-uruchamianiu-instalacji-gazowych-gazu-ziemnego/  
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie 
generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (numer z wykazu 308) 

 

Niniejszy projekt rozporządzenia został sporządzony na podstawie delegacji ustawowej 
określonej w art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1382), który stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze 
rozporządzenia, zezwolić, aby zobowiązanie gwaranta było składane w formie innej niż 
określono w załącznikach 32-01, 32-02 i 32-03 do rozporządzenia wykonawczego, zgodnie z 
art. 151 ust. 7 rozporządzenia wykonawczego, a także określić tę formę, biorąc pod uwagę 
zapewnienie skuteczności poboru należności celnych.  Przedmiotowy projekt stanowi zmianę 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie formy 
zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, 
innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Niniejsze rozporządzenie modyfikuje załącznik stanowiący wzór Zobowiązania Gwaranta w 
sposób, który umożliwi złożenie przedmiotowego dokumentu do urzędu zabezpieczenia w 
formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego. Projekt stanowi także odpowiedź na postulaty 
Gwarantów w przedmiotowym zakresie. Rekomendowanym rozwiązaniem jest uzupełnienie 
pkt 16 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 01 lutego 2017 r. w 
sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach 
celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej o zapis, który precyzowałby zwolnienie Gwaranta ze zobowiązań w przypadku 
złożenia Zobowiązania gwaranta w formie elektronicznej. Złożenie Zobowiązanie Gwaranta w 
formie elektronicznej będzie wymagało opatrzenia go kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji Gwaranta. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-formy-zobowiazania-gwaranta-stanowiacego-zabezpieczenie-
generalne-w-operacjach-celnych-innych-niz-procedura-tranzytowa-dokonywany/ 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-przy-budowie-i-eksploatacji-sieci-gazowych-oraz-uruchamianiu-instalacji-gazowych-gazu-ziemnego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-przy-budowie-i-eksploatacji-sieci-gazowych-oraz-uruchamianiu-instalacji-gazowych-gazu-ziemnego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-przy-budowie-i-eksploatacji-sieci-gazowych-oraz-uruchamianiu-instalacji-gazowych-gazu-ziemnego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-formy-zobowiazania-gwaranta-stanowiacego-zabezpieczenie-generalne-w-operacjach-celnych-innych-niz-procedura-tranzytowa-dokonywany/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-formy-zobowiazania-gwaranta-stanowiacego-zabezpieczenie-generalne-w-operacjach-celnych-innych-niz-procedura-tranzytowa-dokonywany/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-formy-zobowiazania-gwaranta-stanowiacego-zabezpieczenie-generalne-w-operacjach-celnych-innych-niz-procedura-tranzytowa-dokonywany/


 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków organizacyjno-

technicznych dotyczących formy wniosków oraz ich składania do Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także 
odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów 
doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz 
sposobu posługiwania się dokumentami oraz kopiami dokumentów wydanymi w postaci 
elektronicznej (numer z wykazu A386) 

 

Projektowane rozporządzenie określa warunki organizacyjno-techniczne dotyczące: 

 formy wniosków o wydanie odpisów, wyciągów, zaświadczeń i udzielenie informacji 
oraz ich składania do CI KRS, 

 formy wniosków o udostępnienie dokumentów oraz kopii dokumentów z 
elektronicznego katalogu dokumentów spółek oraz ich składania do CI KRS, 

 formy odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji doręczanych przez CI KRS, 

 formy dokumentów oraz kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów 
spółek doręczanych przez CI KRS 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także sposób posługiwania się 
dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej. Przyjęte w rozporządzeniu regulacje 
stanowią w większości powtórzenie przepisów zawartych w rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 
2011 r. Przepisy dotychczasowego rozporządzenia sprawdziły się bowiem w praktyce i nie 
budziły większych zastrzeżeń. 

Wprowadzone w rozporządzeniu zmiany w porównaniu z obowiązującą regulacją wynikają 
przede wszystkim z objęcia kwestii dotyczącej składania wniosków do sądu rejestrowego za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. 
poz. 1783 oraz z 2016 r. poz. 436), wydanym na podstawie art. 125 § 31 ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 i 1578). Wobec 
tego nowa regulacja dotyczy jedynie czynności związanych z działaniem Centralnej Informacji 
KRS. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-warunkow-
organizacyjno-technicznych-dotyczacych-formy-wnioskow-oraz-ich-skladania-do-centralnej-
informacji-krajowego-rejestru-sadowego-za-posrednictwem-systemu-tele/ 
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dotyczących 

wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (numer z wykazu 
37) 

 

Celem rozporządzenia jest ujednolicenie wyników pomiarów poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku pochodzących od stacji elektroenergetycznych lub 
napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie  niższym niż  110 kV, 
lub instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych lub radiolokacyjnych, emitujących 
pola  elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie 
mniej niż 15W oraz zapewnienie właściwego ich wykonywania, jak również zapewnienie 
przekazywania danych o poziomach pola elektromagnetycznego pochodzących z pomiarów 
lub badań wykonywanych przez prowadzących instalację oraz użytkowników urządzeń 
emitujących pola elektromagnetyczne. 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia określa niezbędne informacje, które powinny zawierać 
sprawozdania z wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
wykonywanych w otoczeniu instalacji lub urządzeń elektroenergetycznych. 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-warunkow-organizacyjno-technicznych-dotyczacych-formy-wnioskow-oraz-ich-skladania-do-centralnej-informacji-krajowego-rejestru-sadowego-za-posrednictwem-systemu-tele/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-warunkow-organizacyjno-technicznych-dotyczacych-formy-wnioskow-oraz-ich-skladania-do-centralnej-informacji-krajowego-rejestru-sadowego-za-posrednictwem-systemu-tele/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-warunkow-organizacyjno-technicznych-dotyczacych-formy-wnioskow-oraz-ich-skladania-do-centralnej-informacji-krajowego-rejestru-sadowego-za-posrednictwem-systemu-tele/


Załącznik nr 2 do rozporządzenia określa niezbędne informacje, które powinny zawierać 
sprawozdania z wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
wykonywanych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych lub 
radiolokacyjnych (w tym telewizyjnych). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wymagan-
dotyczacych-wynikow-pomiarow-poziomow-pol-elektromagnetycznych-w-srodowisku/ 
 
10. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie 
społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń 
zawodowych i ich skutków (numer z wykazu 34) 

 

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z 
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1205) kategorię ryzyka 
dla grup działalności ustala się na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za trzy 
ostatnie lata kalendarzowe, dostępne w dniu 31 stycznia danego roku. Kategorię ryzyka dla 
grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe (art. 30 ust. 5 ustawy), 
co oznacza, że począwszy od roku składkowego  rozpoczynającego się 1 kwietnia 2021 r. dla 
poszczególnych grup działalności powinny być ogłoszone nowe kategorie ryzyka. 

Projektowane rozporządzenie, będące wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w 
art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające 
im stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-roznicowania-stopy-procentowej-skladki-na-ubezpieczenie-
spoleczne-z-tytulu-wypadkow-przy-pracy-i-chorob-zawodowych-w-zaleznosci-od-z/ 
 
11. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie 

w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (numer z wykazu 32) 
 

Celem projektowanej regulacji jest wprowadzenie przepisów epizodycznych obowiązujących 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Projektowane 
rozporządzenie modyfikuje wniosek o wydanie karty parkingowej oraz zmienia zasady jego 
składania, a także odbioru karty parkingowej, w okresie od dnia wejścia w życie 
rozporządzenia do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii. 

Projekt rozporządzenia wprowadza uproszczoną procedurę składania wniosku o wydanie 
karty parkingowej oraz odbioru karty parkingowej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W danym 
okresie wniosek o wydanie karty parkingowej może zostać złożony przez wskazaną w 
rozporządzeniu osobę lub placówkę, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
Odbiór jest również możliwy za pośrednictwem operatora pocztowego. Projekt rozporządzenia 
nadaje nowe brzmienie załącznikowi nr 1 do rozporządzenia (pn. Wniosek o wydanie karty 
parkingowej). Wniosek o wydanie karty parkingowej zostaje uzupełniony o dodatkowe dane 
kontaktowe wnioskodawcy, wskazuje także zasady podpisu wniosku przesyłanego za 
pośrednictwem operatora pocztowego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wymagan-dotyczacych-wynikow-pomiarow-poziomow-pol-elektromagnetycznych-w-srodowisku/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wymagan-dotyczacych-wynikow-pomiarow-poziomow-pol-elektromagnetycznych-w-srodowisku/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-roznicowania-stopy-procentowej-skladki-na-ubezpieczenie-spoleczne-z-tytulu-wypadkow-przy-pracy-i-chorob-zawodowych-w-zaleznosci-od-z/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-roznicowania-stopy-procentowej-skladki-na-ubezpieczenie-spoleczne-z-tytulu-wypadkow-przy-pracy-i-chorob-zawodowych-w-zaleznosci-od-z/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-roznicowania-stopy-procentowej-skladki-na-ubezpieczenie-spoleczne-z-tytulu-wypadkow-przy-pracy-i-chorob-zawodowych-w-zaleznosci-od-z/


Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajace-
rozporzadzenie-w-sprawie-wzoru-oraz-trybu-wydawania-i-zwrotu-kart-parkingowych/ 
 

II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt 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/ Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 28 stycznia 2021 roku (Dz.U. z 2021, 

poz. 187). 

 Nowelizacja dotyczy umożliwienia wydawania zaświadczeń w postaci 

elektronicznej, opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, co znacząco 

usprawni procedury wydawania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, a 

także zaświadczeń wydawanych przez inne organy administracji publicznej.  

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 1) art. 4, 

art. 5 pkt 4 oraz art. 6–9, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.; 2) art. 5 pkt 

1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 28 lutego 2021 r.; 3) art. 5 pkt 3, który wchodzi w 

życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 stycznia 2021 

r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach 

związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 29 stycznia 2021 roku 

(Dz.U. z 2021, poz. 197). 

 Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w 

zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym oraz zgłoszeniach,  o których mowa w art. 19 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 

2 ustawy. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r. 

 

3/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 29 stycznia 2021 roku 

(Dz.U. z 2021, poz. 204). 

 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 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-wzoru-oraz-trybu-wydawania-i-zwrotu-kart-parkingowych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-wzoru-oraz-trybu-wydawania-i-zwrotu-kart-parkingowych/


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 14 lutego 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r. 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2021 

r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 29 stycznia 2021 roku 

(Dz.U. z 2021, poz. 205). 

 Rozporządzenie określa: dodatkowe warunki i tryb stosowania zwolnień, o których 

mowa w art. 30 i art. 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz 

sytuacje, w których do zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione 

niektóre warunki albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3 oraz w art. 

32 ust. 3, 5, 6, 12 lub 13 ustawy. 

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r. 

 

5/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 29 stycznia 2021 roku 

(Dz.U. z 2021, poz. 206). 

 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 14 lutego 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r. 

 

6/ Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie 

nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2 lutego 2021 roku (Dz.U. z 2021, 

poz. 223). 

 Ustawa określa: zasady zbywania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z 

rozliczaniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych 

przez nabywcę nieruchomości na własność gminie; sposób postępowania z lokalami 

lub budynkami przekazanymi na własność gminie przez nabywcę nieruchomości 

zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, których cenę rozliczono w cenie 

zbywanych nieruchomości. 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. 

 


