
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 4 do 10 lutego 2021 roku 

Raport na dzień 10 lutego 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 46. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 9. 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 ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (numer w Wykazie prac 

legislacyjnych i programowych RM: UC69), które zostało przesłane do Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-konkurencji-i-konsumentow-oraz-
niektorych-innych-ustaw-numer-w-wykazie-prac-legislacyjnych-i-program/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (numer z wykazu UC71) 
 

W projekcie przewiduje się określenie w zmienianej ustawie między innymi: 

 zakresu czynności podejmowanych w ramach standardowego i rozszerzonego 
sprawdzenia przeszłości, kategorii osób podlegających sprawdzeniu przeszłości, 
podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzenie sprawdzeń przeszłości i 
częstotliwości sprawdzeń przeszłości; 

 dodanie przepisów umożliwiających podmiotom sektora lotniczego składanie 
wniosków o udzielenie informacji w zakresie istnienia negatywnych przesłanek w 
formie elektronicznej, w kontekście zwiększonej częstotliwości sprawdzeń przeszłości 
oraz zwiększonej liczby osób, które podlegać będą rozszerzonemu sprawdzeniu 
przeszłości (w tym weryfikacji negatywnych przesłanek); 

 zobowiązania podmiotów sektora lotniczego do zgłaszania Straży Granicznej osób 
uprawnionych do występowania (w formie elektronicznej) do Straży Granicznej z 
wnioskiem o udzielnie informacji w zakresie istnienia negatywnych przesłanek; 

 administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy i podmiotów 
odpowiedzialnych za ich nakładanie. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 

https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-konkurencji-i-konsumentow-oraz-niektorych-innych-ustaw-numer-w-wykazie-prac-legislacyjnych-i-program/
https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-konkurencji-i-konsumentow-oraz-niektorych-innych-ustaw-numer-w-wykazie-prac-legislacyjnych-i-program/
https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-konkurencji-i-konsumentow-oraz-niektorych-innych-ustaw-numer-w-wykazie-prac-legislacyjnych-i-program/


Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-lotnicze/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 

ustaw (numer z wykazu UD159) 
 

Projekt ustawy wprowadza możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z 
dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie 
występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane 
będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. 
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Projektowane rozwiązanie ma charakter fakultatywny. 
KSeF jest systemem teleinformatycznym, w ramach którego będą obowiązywały (z drobnymi 
wyjątkami) obecne zasady wystawiania faktur. Stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie 
wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury, np. poprzez zaakceptowanie stosownego 
komunikatu w aplikacji e-Mikrofirma lub samego poboru faktur z systemu przez API. 
Projektowane rozwiązanie będzie oparte na modelu poświadczeń, tzn. wymagana będzie 
autoryzacja danej osoby w systemie. Faktury będą przygotowywane bezpośrednio w 
programach finansowo-księgowych podatnika oraz przesyłane do systemu poprzez API. W 
tym celu konieczne będzie uwierzytelnienie się podatnika w systemie. 

Podatnicy, którzy zdecydują się wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF 
zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji. W KSeF to administracja 
podatkowa zapewnia przechowywanie wystawionych za jego pośrednictwem faktur. Ponadto 
dla podatników wystawiających w danym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury 
ustrukturyzowane oraz spełniających pozostałe przewidziane w przepisach warunki, 
projektowana ustawa wprowadza preferencję w postaci skróconego do 40 dni terminu zwrotu 
podatku VAT. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-
towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw-3/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu 
elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (numer z wykazu 110) 

 

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w 
sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, 
którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52) jest poszerzenie katalogu 
dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami podpisów 
elektronicznych, oraz aktualizacja tytułów, symboli i numerów pól formularzy podatkowych 
przywołanych w zmienianym rozporządzeniu. 

Projekt przewiduje włączenie informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty 
podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS) do grupy 
dokumentów, które mogą być przesyłane przez Centralną Ewidencję i Informację o 
Działalności Gospodarczej oraz, które mogą być opatrywane podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez CEIDG. Projekt wprowadza możliwość 
opatrzenia podpisem zaufanym albo podpisem osobistym zeznania o wysokości uzyskanego 
przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za rok (PIT-28) oraz zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 
(poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36). Projekt wprowadza również możliwość 
opatrzenia deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ) oraz 
deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez 
przedsiębiorstwo w spadku (PIT-NZS), podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5 
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zmienianego rozporządzenia, tj. innym podpisem elektronicznym zapewniającym 
autentyczność deklaracji i podań. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-przesylania-deklaracji-i-podan-oraz-rodzajow-podpisu-
elektronicznego-ktorymi-powinny-byc-opatrzone/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz 
przekazywania kar pieniężnych (numer z wykazu 246). 

 

Rozporządzenie reguluje kwestie wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania, 
dokonania zwrotu nienależnie pobranych opłat elektronicznych, przekazywania opłat 
elektronicznych oraz kar pieniężnych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego oraz 
ustanawiania zabezpieczenia w sposób jednoznaczny dla wszystkich uczestników 
wymienionych procesów. 

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania mają na celu skuteczny i efektywny 
pobór opłaty elektronicznej oraz zabezpieczenie wpływów na rachunek Krajowego Funduszu 
Drogowego. Dodatkowo oczekiwanym efektem wprowadzanych zmian będą: poprawa 
dostępności systemu dla użytkowników w kontekście łatwości korzystania, innowacyjności 
stosowanych rozwiązań, oraz większa dostępność metod płatności. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-oplat-
elektronicznych-pobieranych-w-systemie-poboru-oplaty-elektronicznej-kas-oraz-
przekazywania-kar-pienieznych/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 
dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa 
branżowego (numer z wykazu 17 E). 

 

Celem projektowanego rozporządzenia jest dokonanie zmian w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w 
zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 
wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991, z późn. zm.) przez: 

1) określenie podstaw programowych kształcenia w nowych zawodach wprowadzanych do 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (m.in. technik dekarstwa, technik robotyk); 

2) zmianę podstawy programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny; 

3) określenie nowych dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie zawodów 
przyporządkowanych do branży motoryzacyjnej: m.in. mechanik pojazdów samochodowych, 
mechanik motocyklowy, elektromechanik samochodowy, technik pojazdów samochodowych 

Określenie podstaw programowych kształcenia w wyżej wymienionych zawodach szkolnictwa 
branżowego oraz nowych dodatkowych umiejętności zawodowych umożliwi kształcenie w tych 
zawodach i dodatkowych umiejętnościach zawodowych w szkołach prowadzących kształcenie 
zawodowe. Ponadto możliwe będzie prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-podstaw-programowych-ksztalcenia-w-zawodach-szkolnictwa-
branzowego-oraz-dodatkowych-umiejetnosci-zawodowych-w-zakresie-wybranych-zawo/ 
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4. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej i jego wypłatę (numer z wykazu 186). 

 

Projekt rozporządzenia określa tryb przekazywania gminom dotacji celowej oraz sposób jej 
rozliczania, a także zakres i tryb składania sprawozdań w tym zakresie, w celu zapewnienia 
sprawnego przekazywania gminom środków na dotację celową z budżetu państwa na 
postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę, oraz zapewnienie prawidłowego ich 
wykorzystania. Z uwagi na występującą obecnie pandemię COVID-19 i związane z tym 
obostrzenia zapotrzebowania wojewodów przysyłane są z opóźnieniem, co wydłuża proces 
przekazywania środków na ten cel. Projektowane zmiany rozporządzenia mają na celu 
doprecyzowanie przepisów regulujących tryb wnioskowania i przekazywania gminom dotacji 
celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-przekazywania-gminom-dotacji-celowej-na-postepowanie-w-
sprawie-zwrotu-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzys/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (numer z wykazu RD296) 
 

Celem projektowanego rozporządzenia jest nałożenie na wójta lub burmistrza (prezydenta 
miasta) obowiązku wystawiania „Wezwań do wykonania świadczenia osobistego na rzecz 
obrony” w liczbie egzemplarzy określonej przez organy i kierowników jednostek 
organizacyjnych występujących z „Wnioskami o przeznaczenie osób do wykonywania 
świadczeń osobistych”.  W efekcie umożliwi to wnioskodawcom egzekwowanie od organów 
wydających „Decyzje w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych na rzecz 
obrony” wystawianie niezbędnej liczby egzemplarzy przedmiotowych wezwań, co zabezpieczy 
realizację uruchomienia Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej w przypadku zakłóceń w 
funkcjonowaniu lub zniszczenia wojskowych komend uzupełnień. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-osobistych-na-rzecz-obrony-w-czasie-pokoju/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu 
nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (numer z wykazu 4E) 

 

Projektowane zmiany dotyczą uchylenia przepisów odwołujących się do uchylonej ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – w zakresie obowiązku zgłaszania 
zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz 
uaktualnienia w przepisach rozporządzenia odesłań do nowych regulacji wydanych na 
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (m.in. przepisy dotyczące 
opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, w tym 
zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz opracowywania oceny zasadności 
dalszego pobytu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym). 

Zaproponowano również przepisy, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa nieletnich 
w placówkach oraz określono sposoby postępowania, w przypadku gdy placówka nie 
zapewnia bezpieczeństwa nieletnim. Ponadto w rozporządzeniu proponuje się określenie 
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zasad przenoszenia nieletnich do innych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, w tym 
również w przypadku gdy ośrodek nie zapewnia nieletnim bezpiecznych warunków pobytu. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajace-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-kierowania-przyjmowania-przenoszenia-
zwalniania-i-pobytu-nieletnich-w-mlodziezowym-osrodku-wychowawczym/  
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (numer 
z wykazu 323) 

 

Portal podatkowy to system teleinformatyczny administracji skarbowej służący do kontaktu 
organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami 
prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji 
oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(art. 3 pkt 14 Ordynacji podatkowej). 

Propozycja nowelizacji rozporządzenia polega na rozszerzeniu zakresu usług oferowanych 
przez organy Krajowej Administracji Skarbowej przy pomocy systemu teleinformatycznego. 
Projektowane zmiany zakładają poszerzenie zakresu usług udostępnianych na podstawie § 
1 rozporządzenia o dostęp do: 

 aplikacji e-mikrofirma (bezpłatnej aplikacji do generowania i wysyłania plików JPK, 
które obecnie stanowią element deklaracji VAT); 

 dokumentacji znajdującej się w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej 
Ewidencji Podatników (CRP-KEP); 

 wykazu mandatów karnych egzekwowanych przez naczelników urzędów skarbowych; 

 składania i dostępu do historii złożonych: 

1. zawiadomień o popełnieniu czyny zabronionego (czynny żal), 

2. zawiadomień 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 (ZAW-NR), 

3. pisma w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłaty, wniosku o zaliczenie nadpłaty 
lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań oraz innych pism (stosownie do 
postępu prac nad opracowaniem wymaganych kreatorów umożliwiających składanie 
poszczególnych pism); 

 informacji o numerze mikrorachunku podatkowego; 

 płatności online z tytułu m.in. podatków i historii płatności; 

 złożonych dokumentów; 

 dokumentacji rachunkowej organu podatkowego w zakresie statusu zwrotu nadpłaty 
podatku. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-zakresu-i-warunkow-korzystania-z-portalu-podatkowego/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (numer 
z wykazu MZ 1121) 

 

W rozporządzeniu planuje się modyfikację zasad realizacji teleporady na poziomie 
podstawowej opieki zdrowotnej, wskazując że ww. świadczenie w formie teleporady może być 
udzielane wyłącznie osobom pomiędzy 7. a 64. rokiem życia. Powyższe rozwiązanie ma na 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-kierowania-przyjmowania-przenoszenia-zwalniania-i-pobytu-nieletnich-w-mlodziezowym-osrodku-wychowawczym/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-kierowania-przyjmowania-przenoszenia-zwalniania-i-pobytu-nieletnich-w-mlodziezowym-osrodku-wychowawczym/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-kierowania-przyjmowania-przenoszenia-zwalniania-i-pobytu-nieletnich-w-mlodziezowym-osrodku-wychowawczym/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-zakresu-i-warunkow-korzystania-z-portalu-podatkowego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-zakresu-i-warunkow-korzystania-z-portalu-podatkowego/


celu wyeliminowanie możliwości realizacji teleporady w odniesieniu do najbardziej 
„wrażliwych” grup pacjentów, prezentujących zintensyfikowane oraz zróżnicowane potrzeby 
zdrowotne. Jednocześnie wprowadzona regulacja utrzymuje możliwość udzielania porad 
zdalnych w odniesieniu do świadczeń, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.), 
obejmujących receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w 
wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, oraz związanych z 
wydaniem zaświadczeń, niewymagających bezpośredniej wizyty pacjenta w przychodni. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-zdrowia-teleporada-pielegniarki-i-polozne/ 
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów o prawie 

wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (numer z wykazu MZ 1108) 
 

Obecnie obowiązujące wzory dokumentów: „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
położnej” i „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej” są określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o 
prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. poz. 222). Wzory tych 
dokumentów nie spełniają wymagań określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o 
dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517) oraz aktach wykonawczych 
wydanych na podstawie tej ustawy. 

Celem wprowadzenia nowych wzorów dokumentów w projekcie rozporządzenia jest 
dostosowanie ich do wymagań określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o 
dokumentach publicznych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie 
wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1289) oraz rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych 
zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1281). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-zdrowia-teleporada-pielegniarki-i-polozne/ 
 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano dwadzieścia dziewięć 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 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, 

udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 4 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021, poz. 235). 
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 Zmian dotyczy wydłużenia terminu na wpis do rejestrów z dwóch miesięcy do sześciu 

od dnia wpływu dokumentu będącego podstawą do dokonania wpisu lub od dnia 

zakończenia czynności wyjaśniających. 

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

 

2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 5 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021, poz. 253). 

 Zmiana dotyczy m.in. rozszerzenia możliwości prowadzenia usług hotelarskich w 

zakresie działalności wykonywanej dla uczestników i osób zaangażowanych w 

organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji 

zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw 

Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej, w związku z wykonywaniem, poza 

miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych w szczególności związanych z 

organizacją lub obsługą tych wizyt; a także w zakresie działalności obiektów Krajowej 

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji 

prokuratorskiej, w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz innych 

osób zaangażowanych w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej 

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

3/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 9 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021, poz. 263). 

 Dodawany do rozporządzenia § 2a przedłuża możliwość wypłaty świadczeniodawcom 

zaliczek (1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej) w pierwszym kwartale 2021 r. Na podstawie § 2a, świadczeniodawcy będą 

mogli się ubiegać o maksymalnie 70% zaliczki (1/12 kwoty zobowiązania określonej w 

umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) przypadającej na okres 

sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek. Wniosek o wypłatę zaliczki będzie mógł 

złożyć świadczeniodawca, któremu na podstawie § 2 zmienianego rozporządzenia, 

został przedłużony okres rozliczeniowy.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 


