
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 11 do 17 marca 2021 roku 

Raport na dzień 17 marca 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 30. 

projektów rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 10. projektów rozporządzeń dotyczących 

podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały 

one omówione w tekście poniżej. 

 

Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (numer z wykazu 
669) 

 

W projektowanym rozporządzeniu dokonano zmiany opisu długości kodu PIN dla 
poszczególnych funkcjonalności przez wskazanie wyłącznie minimalnej długości tego kodu co 
wynika ze zmiany funkcjonalności nowego dowodu osobistego. Długość kodu PIN dla 
wszystkich funkcjonalności będzie bowiem wynikał z możliwości zastosowania odpowiedniej 
platformy sprzętowej. Poza tym doprecyzowano przepis odwołujący się do dokumentu ICAO, 
wskazując części odnoszące się do dowodu osobistego. Zastąpiono liczbowy podział obszaru 
warstwy elektronicznej dowodu osobistego podziałem logicznym. W przypadku dowodu 
osobistego zawierającego tylko pierwszą cechę biometryczną, dostęp do warstwy 
elektronicznej dowodu był zabezpieczony kodem CAN, oraz w odniesieniu do wybranych 
funkcjonalności dodatkowo kodem PIN. W przypadku dowodu osobistego zawierającego 
pierwszą i drugą cechę biometryczną dostęp do danych drugiej cechy biometrycznej jest 
zabezpieczony mechanizmami EAC, przez co zasadnym jest wskazanie logicznego podziału 
dla wszystkich grup danych wymienionych w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o 
dowodach osobistych. 

Jednocześnie doprecyzowano zapisy pkt VIII i IX załącznika nr 1 do rozporządzenia przez 
dokładne wskazanie części dokumentu, do których odwołują się zapisy z tego zakresu oraz w 
pkt IX uzupełniono profile certyfikacji. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-
wewnetrznych-i-administracji-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-warstwy-
elektronicznej-dowodu-osobistego/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w 
zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-warstwy-elektronicznej-dowodu-osobistego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-warstwy-elektronicznej-dowodu-osobistego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-warstwy-elektronicznej-dowodu-osobistego/


przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji 
(numer z wykazu 339). 

 

Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 15zzh ust. 1 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 (Dz. U. poz. 1842,z późn. zm.). Upoważnienie to umożliwia przesunięcie 
terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, 
zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 
sprawozdań, lub informacji również za rok obrotowy 2020. Projekt przewiduje wprowadzenie 
krótkiego (o 1 miesiąc) przesunięcia niektórych terminów wynikających z ustawy o 
rachunkowości na wzór roku poprzedniego (dotyczących inwentaryzacji, sporządzenia 
zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego oraz jego 
zatwierdzenia). Projektowana zmiana będzie miała zastosowanie do roku obrotowego 
kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 
r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r. Przesunięcie ww. 
terminów o 1 miesiąc będzie oznaczało, że ostateczny termin np. sporządzenia sprawozdania 
finansowego będzie przypadał 30 kwietnia 2021 r. zamiast 31 marca 2021 r. (w przypadku, 
gdy dzień bilansowy przypadał na dzień 31 grudnia 2020 r.). 

Dodatkowo w projektowanym brzmieniu § 3b, wzorem rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 31 marca 2020r., przedłużone zostaną terminy na zatwierdzanie sprawozdań 
finansowych spółdzielni mieszkaniowych (do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii) oraz niektórych jednostek, które nie mogą wykonać tej 
czynności ze względu na wskazane w tym przepisie przesłanki (m.in. brak możliwości 
podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość-do 6 tygodni od dnia ustania jednej z przesłanek). Powyższa zmiana będzie miała 
zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 
września 2020 r. Przepis ten nie będzie ograniczony do roku obrotowego2020, zatem będzie 
dotyczył również następnych lat obrotowych, o ile nadal będzie trwał stan zagrożenia 
epidemicznego albo stan epidemii i związane z nim ograniczenia. 
 
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-okreslenia-innych-terminow-wypelniania-obowiazkow-w-zakresie-
ewidencji-oraz-w-zakresie-sporzadzenia-zatwierdzenia-udostepnienia-i/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu 

Weryfikacyjnego (numer z wykazu MZ 1114). 
 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 11 ustawy 
z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty określającego zakres merytoryczny 
przepisów dotyczących organizacji Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, zwanego 
dalej „FEW”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom farmaceutów, którzy ukończyli studia w 
państwach niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej i zamierzają pracować w 
zawodzie farmaceuty, wprowadzone zostają przepisy umożliwiające w drodze zaliczenia FEW 
weryfikacji wiedzy na poziomie minimalnych wymogów kształcenia określonych w przepisach 
Unii Europejskiej. Egzaminy te nie będą zastępowały procedury nostryfikacyjnej, która nadal 
będzie obowiązywać farmaceutów pragnących oprócz realizacji świadczeń zdrowotnych 
rozwijać się w naszym kraju naukowo i dydaktycznie. 

Dotychczasowe przepisy nie przewidywały przeprowadzania FEW. Został on wprowadzony 
ustawą. Złożenie tego egzaminu jest jednym z warunków uzyskania kwalifikacji do 
wykonywania zawodu farmaceuty. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-
farmaceutycznego-egzaminu-weryfikacyjnego/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

wzoru zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego 
będącego pojazdem hybrydowym (numer z wykazu 299). 

 

Potrzeba wydania rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w 
sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego 
będącego pojazdem hybrydowym, wynika ze zmiany ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn.zm.), która zostanie wprowadzona ustawą z 
dnia … o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 

Planuje się, że wprowadzany wzór zaświadczenia potwierdzającego zwolnienie od akcyzy ww. 
samochodu osobowego będzie automatycznie wystawiany na Platformie Usług 
Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
funkcjonującego obecnie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od nabytego 
wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego na podstawie rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę 
akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub 
brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz. U. z 2019 r. poz. 887, z późn. zm.). 

W celu identyfikacji samochodu osobowego będącego przedmiotem wystawianego 
zaświadczenia stwierdzającego jego zwolnienie od akcyzy proponuje się, aby wzór tego 
dokumentu zawierał dane identyfikujące ten samochód, tj.: numer identyfikacyjny VIN albo 
numer nadwozia, podwozia lub ramy, marka, model, rok produkcji, pojemność silnika (cm3). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzoru-
zaswiadczenia-stwierdzajacego-zwolnienie-od-akcyzy-samochodu-osobowego-bedacego-
pojazdem-hybrydowym/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które 

mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach 
aptecznych oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do tych wykazów (numer z wykazu 
MZ 1130) 

 

Zadaniem nowego rozporządzenia jest poprawa czytelności i przejrzystości aktu prawnego, 
który określa kryteria klasyfikacji w odniesieniu do sprecyzowanych substancji czynnych, które 
mogą zawierać produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w punktach aptecznych, sklepach 
zielarsko-medycznych, sklepach ogólnodostępnych i sklepach specjalnego zaopatrzenia 
medycznego. Proponowane przepisy mają spowodować aktualizację wykazów substancji 
czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, jak i kryteriów klasyfikacji produktów 
leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego 
oraz punktach aptecznych, które stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w 
art. 71 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. 

W celu poprawy czytelności docelowego rozporządzenia, względem rozporządzeń je 
poprzedzających, kryteria klasyfikacji oraz wykazy substancji wchodzących w skład produktów 
leczniczych zostały ujęte w trzech załącznikach w według kryterium rodzaju placówki 
prowadzącej obrót. 

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia określa wykaz substancji, które mogą zawierać produkty 
lecznicze dopuszczone do obrotu w punktach aptecznych;  

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia określa wykaz substancji, które mogą zawierać produkty 
lecznicze dopuszczone do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych; 
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3) załącznik nr 3 do rozporządzenia określa wykaz substancji, które mogą zawierać produkty 
lecznicze dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz sklepach 
specjalistycznego zaopatrzenia medycznego. 

W ramach poszczególnych załączników określono kryteria klasyfikacji produktów leczniczych 
w odniesieniu do wyznaczonych substancji czynnych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-zdrowia-farmacja-produkty-lecznicze/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad 

i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko 
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (numer z wykazu MZ 1127) 

 
Celem projektu jest usunięcie stanu, w którym przedstawiciele samorządu zawodu farmaceuty 
partycypują w procesie wyłaniania kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego (WIF). W ocenie projektodawcy fakt, że przedstawiciele ww. samorządu 
mogą mieć znaczący wpływ na wybór konkretnego kandydata na WIF nie powinien mieć 
miejsca.  Przedstawiciele  samorządu, jako potencjalni właściciele aptek ogólnodostępnych, 
mogą w przyszłości podlegać nadzorowi WIF, w wyborze którego w przeszłości uczestniczyli, 
co  może rodzić wątpliwości, co do bezstronności ewentualnych działań nadzorczych. 
Celem projektu jest również usunięcie ze składu komisji konkursowej przedstawiciela 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz powołanie w to miejsce przedstawiciela 
Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).  NFZ  i WIF realizują wspólne zadanie w 
postaci  kontroli aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych dlatego  ocena potencjalnego 
kandydata na przyszłego WIF przez przedstawiciela NFZ, w ocenie projektodawcy, będzie 
stanowiła  wartość dodaną regulacji. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-zdrowia-farmacja-produkty-lecznicze/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru 

formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od 
przepisów techniczno-budowlanych (numer z wykazu 90) 

 

Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia 
zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Przedmiotowe rozporządzenie 
ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie organom administracji 
architektoniczno-budowlanej składania wniosków także elektronicznie. Formularz stanowiący 
załącznik do ww. rozporządzenia składa się z 10 punktów, które organ administracji 
architektoniczno-budowlanej powinien wypełnić. Zawarte w formularzu informacje są 
niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia 
zgody na odstępstwo przez właściwego ministra. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-okreslenia-
wzoru-formularza-wniosku-w-sprawie-upowaznienia-do-udzielenia-zgody-na-odstepstwo-od-
przepisow-techniczno-budowlanych/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach 
podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (numer z wykazu 316). 

 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-zdrowia-farmacja-produkty-lecznicze/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-zdrowia-farmacja-produkty-lecznicze/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-zdrowia-farmacja-produkty-lecznicze/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-zdrowia-farmacja-produkty-lecznicze/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-okreslenia-wzoru-formularza-wniosku-w-sprawie-upowaznienia-do-udzielenia-zgody-na-odstepstwo-od-przepisow-techniczno-budowlanych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-okreslenia-wzoru-formularza-wniosku-w-sprawie-upowaznienia-do-udzielenia-zgody-na-odstepstwo-od-przepisow-techniczno-budowlanych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-okreslenia-wzoru-formularza-wniosku-w-sprawie-upowaznienia-do-udzielenia-zgody-na-odstepstwo-od-przepisow-techniczno-budowlanych/


Projektowane rozporządzenie doprecyzowuje przepisy pod względem merytorycznym i 
formalnym oraz reguluje kwestię zbiorczego wykazywania faktur uproszczonych 
wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT oraz faktur wystawianych w formie 
biletu jednorazowego. Wprowadza oznaczenie „MPP” dla mechanizmu podzielonej płatności 
stosowanego dobrowolnie, a także regulację dotyczącą wykazywania w ewidencji korekt in-
minus, o których mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, dokumentem „WEW”. Proponowane 
zmiany mają na celu ułatwienie wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych. 

W projekcie rozporządzenia zmieniającego w celu ułatwienia podatnikom wywiązywania się z 
obowiązków ewidencyjnych zaproponowano uregulowanie kwestii dotyczącej wprowadzenia 
możliwości zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie 
z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz faktur 
dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, 
wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia 
usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem 
samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i 
przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Ponadto w celu wyeliminowania 
wątpliwości w stosowaniu oznaczeń dotyczących grup towarów i usług (GTU) oraz procedur 
doprecyzowano pod względem merytorycznym i formalnym niektóre przepisy rozporządzenia. 
Wprowadzono rozwiązanie, aby dokumenty „RO” i „WEW” nie były oznaczane GTU. 
Zmieniono regulację dotyczącą stosowania oznaczenia „TP” poprzez wprowadzenie progu 
kwotowego dla oznaczania takich transakcji (15000 zł). Po stronie sprzedaży rozszerzono 
stosowanie oznaczenia „MPP” na wszystkie transakcje objęte mechanizmem podzielonej 
płatności, również te w przypadku, których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest 
dobrowolnie. 
 
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-szczegolowego-zakresu-danych-zawartych-w-deklaracjach-
podatkowych-i-w-ewidencji-w-zakresie-podatku-od-towarow-i-uslug/ 
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu 

prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–
3 ustawy – Prawo budowlane (numer z wykazu 36) 

 

Przepisy projektowanego rozporządzenia dotyczą rejestru wniosków o pozwolenie na budowę 
i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa 
w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane oraz odrębnego rejestru wniosków o 
pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących 
budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane dotyczącego 
terenów zamkniętych. Celem rozporządzenia jest określenie sposobu prowadzenia tych 
rejestrów przez upoważnione do tego organy, w tym wprowadzanie danych i dokonywanie 
korekt w wersjach elektronicznych z uwzględnieniem konieczności zapewnienia spójności i 
kompletności danych i informacji podlegających wpisowi do rejestru. 

Projekt rozporządzenia zakłada, że tak jak obecnie do wprowadzenia danych w ww. rejestrach 
prowadzonych w formie elektronicznej wymagana będzie identyfikacja oraz uwierzytelnienie 
osoby wprowadzającej dane. Unikalny identyfikator, hasło użytkownika oraz certyfikat 
potwierdzający tożsamość osoby wprowadzającej dane będą przydzielane osobie 
uprawnionej do wprowadzania danych przez organ wyższego stopnia nad organem 
prowadzącym rejestr natomiast uwierzytelnienie następować będzie przy wykorzystaniu 
certyfikatu potwierdzającego tożsamość osoby wprowadzającej dane, wystawionego przez 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Z kolei do korekty błędów w danych 
wprowadzonych w rejestrach prowadzonych w formie elektronicznej będą upoważnieni 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-danych-zawartych-w-deklaracjach-podatkowych-i-w-ewidencji-w-zakresie-podatku-od-towarow-i-uslug/
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wyznaczeni pracownicy organu wyższego stopnia nad organem prowadzącym rejestr, 
a wprowadzenie tej zmiany będzie musiało być w rejestrze widoczne. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-sposobu-
prowadzenia-rejestru-wnioskow-o-pozwolenie-na-budowe-i-decyzji-o-pozwoleniu-na-
budowe-oraz-rejestru-zgloszen-dotyczacych-budowy-o-ktorej-mowa-w-art-29/ 
 
10. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i 
ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów 
miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i 
deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o 
zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło 
oraz innych dokumentów (numer z wykazu 37). 

 

W związku z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-
2 (Dz. U. poz. 875, z późn. zm.), wprowadzającymi obowiązek przekazywania przez płatników 
składek informacji o kodzie wykonywanego zawodu, konieczne jest wydanie rozporządzenia 
zmieniającego w zakresie dostosowania dokumentów ubezpieczeniowych do wprowadzonych 
zmian. 

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany we wzorze zgłoszenia do 
ubezpieczenia/zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej – o symbolu ZUS ZUA (zał. 1) 
oraz we wzorze zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenia zmiany danych – o 
symbolu ZUS ZZA (zał. 3), przez dodanie pola do wykazywania kodu wykonywanego zawodu 
– w związku z nowelizacją art. 36 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych wprowadzającą obowiązek podawania w zgłoszeniu do 
ubezpieczeń społecznych informacji o wykonywanym zawodzie. 
 
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-okreslenia-wzorow-zgloszen-do-ubezpieczen-spolecznych-i-
ubezpieczenia-zdrowotnego-imiennych-raportow-miesiecznych-i-imiennych-rapor/ 
 
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/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające 

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  

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

z 2021 roku, poz. 489. 
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 Nowelizacja dotyczy zmiana załącznika nr 2 do zmienianego rozporządzenia, tj. 

określającego grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na 

ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. 

 

2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  

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

z 2021 roku, poz. 456). 

 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 marca 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r. 

 

3/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 

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

z 2021 roku, poz. 455). 

 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 marca 2021 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r. 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek 

samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

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

z 2021 roku, poz. 454). 

 Zmiana dotyczy uwzględnienia możliwości podziału pomiędzy jednostki samorządu 

terytorialnego, także podatku dochodowego od osób prawnych płaconego w formie 

ryczałtu. Skutkiem zmian jest to, 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. Nowelizacja 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. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

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

określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 11 marca 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 440). 

 Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, w 

tym w formie dokumentu elektronicznego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 11 marca 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 438). 

 Nowelizacja wprowadza zmiany do przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w zakresie znaków drogowych 

związanych z naciskami osi pojazdu. Zmiana jest konsekwencją nowelizacji ustawy 

umożliwiającej poruszanie się po drogach publicznych w Polsce pojazdów o 

dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t bez konieczności 

uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Zmiany obejmują 

modyfikację brzmienia przepisów w zakresie warunków umieszczania znaku B-19 

,,zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …..t”, oraz znaków E-15a, E-15b, 

wskazujących odpowiednio numer drogi krajowej albo drogi wojewódzkiej. Ponadto 

zmiana dotyczy usunięcia dotychczasowych znaków E-15e, E-15f, E-15g, E-15h. 

Nowelizacja rozporządzenia zawiera także modyfikacje dotyczące innych oznaczeń 

oraz zmiany w części 9 „Konstrukcje znaków drogowych pionowych”. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r. 

 

 

 


