
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 18 do 24 marca 2021 roku 

Raport na dzień 24 marca 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 29. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 6. 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. 
 
Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu 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 
(nr w wykazie prac legislacyjnych MZ 1001), które zostało przesłane do Głównego Inspektora 
Sanitarnego 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/uwagi-zppm-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-
zdrowia-w-sprawie-minimalnych-wymagan-dla-jednostek-ochrony-zdrowia-prowadzacych-
dzialalnosc-zwiazana-z-narazeniem-w-celach-medycznych-polegajaca-na-udz/  
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa 

realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki (numer z wykazu 
UD186) 

 
Podjęte w 2016 r. prace nad kompleksowym uaktualnieniem przepisów ustawy o 
organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców 
wskazały, że ze względu na ilość i zakres proponowanych zmian – niezbędne jest opracowanie 
nowego projektu dokumentu regulującego wszystkie aspekty związane z obszarem 
organizowania zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. 
Dodatkowo ostatnie zdarzenia związane z epidemią COVID-19, zwróciły uwagę na pilną 
potrzebę rozszerzenia zakresu ustawy o zadania z obszaru bezpieczeństwa – realizowane 
przez przedsiębiorców w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, w szczególności 
związane ze zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych. 
Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, przedmiotowy projekt, stanowi element 
szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
gospodarczym w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i epidemii. Wykorzystując 
doświadczenie zdobyte w trakcie epidemii COVID-19 oraz potrzeby i możliwości państwa w 
zakresie przeciwdziałania skutkom jej wystąpienia – postanowiono w przepisach ustawy 
umożliwić realizację zadań dotyczących wytwarzania lub dystrybucji produktów leczniczych, 
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środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produktów biobójczych, 
wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, sprzętu medycznego lub aparatury 
medycznej w ramach Programu Mobilizacji Gospodarki. 
Ponadto przewiduje się wsparcie materialne przedsiębiorców w ramach specjalnie 
utworzonych na ten cel rezerw strategicznych na okres zagrożenia zewnętrznego 
bezpieczeństwa państwa lub czas wojny oraz w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi, surowców i materiałów niezbędnych do zabezpieczenia realizacji 
przez nich zadań ustalonych w programie mobilizacji gospodarki na okres co najmniej 1 
miesiąca produkcji po jego uruchomieniu. Powyższe surowce i materiały, przedsiębiorcy będą 
mogli wykorzystywać również podczas zakłóceń w ich dostawach, w celu realizacji bieżącej 
produkcji i kontraktów. Wprowadzony, oddzielny rozdział dotyczący problematyki Programu 
Mobilizacji Gospodarki (PMG), który określa zasady jego opracowania, uruchamiania, 
funkcjonowania oraz finansowania, a także właściwości i zadania organów administracji 
rządowej w tych obszarach – jest efektem 15 letnich doświadczeń z jego funkcjonowania i 
ograniczeń formalno-prawnych, które go obejmowały i nie pozwalały w pełni wykorzystać 
możliwości polskiej gospodarki w zakresie realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i 
obronności. 
Ustawa określa także jednorodne kryteria (których do tej pory w polskim systemie prawnym 
nie było), determinujące przyjmowanie podmiotów krajowego przemysłu do grona 
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, jedynych upoważnionych 
do realizacji zadań produkcyjnych i remontowych ujętych w PMG, a także reguluje obszar 
związany z obowiązkami przedsiębiorców wobec Skarbu Państwa. 
Przyjęte zasady finansowania zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa 
realizowanych przez przedsiębiorców wskazują na budżet państwa – jako źródło ich 
zabezpieczenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień oraz konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-organizowaniu-zadan-na-rzecz-
bezpieczenstwa-i-obronnosci-panstwa-realizowanych-przez-przedsiebiorcow-i-programie-
mobilizacji-gospodarki/ 
 
2. Projekt ustawy o fundacji rodzinnej (numer z wykazu UD172) 
 

W aktualnym stanie prawnym nestorzy firm rodzinnych mają ograniczone możliwości 
przekazania swojego biznesu. Mogą korzystać z rozwiązań zawartych w przepisach Kodeksu 
cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych. 

Dla przedsiębiorstw o dużej skali działalności i mających perspektywy rozwoju otwarta jest 
także ścieżka giełdowa. Pozwala ona na stopniową zmianę struktury właścicielskiej, w 
kierunku większego udziału inwestorów – zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, 
takich jak np. fundusze inwestycyjne. Pomimo niewątpliwych zalet, nie jest to jednak 
scenariusz pozwalający na szybkie rozwiązanie problemu sukcesji, lecz raczej pewien 
długoterminowy proces rozwoju firmy. Jest to co do zasady narzędzie skierowane do 
największych spółek, które spełnią wymagania oferty publicznej. 

Rozwiązaniem, które jest odpowiedzią na problem sukcesji przedsiębiorstwa jest 
wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów, które pozwolą na powoływanie 
fundacji rodzinnych. Zadaniem fundacji rodzinnych byłaby realizacja celów określonych przez 
fundatora, w oparciu o posiadany majątek, który można zabezpieczyć przed jego utratą. 
Fundator miałby dużą swobodę w określeniu zarówno zasad zarządzania fundacją, jej 
funkcjonowania, jak i celu, dla którego zostaje ona powołana. 

Celem ustawy jest więc kompleksowe wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia 
procesów sukcesyjnych poprzez dodatnie do systemu prawa instytucji służącej do 
kumulowania rodzinnego majątku, pozwalającego na zatrzymanie kapitału w kraju na wiele 
pokoleń oraz zwiększenie potencjału krajowych inwestycji. Fundacja rodzinna ma 
minimalizować ryzyko nieudanej sukcesji i gwarantować kontynuację działalności biznesowej. 
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Przekazanie majątku, w tym firmy rodzinnej, fundacji rodzinnej ma chronić go przed podziałem, 
umożliwić jego pomnażanie, a więc także czerpanie z niego korzyści, które będzie można 
przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania osób wskazanych przez fundatora. 

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej reguluje kwestie tworzenia, organizacji, funkcjonowania, 
rozwiązania i likwidacji fundacji rodzinnej oraz prawa i obowiązki fundatora i beneficjenta. 
Uzupełniająco wprowadza się także zmiany w zakresie prawa do zachowku oraz reguły 
opodatkowania w związku z utworzeniem i działalnością fundacji rodzinnej. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-fundacji-rodzinnej/ 
 
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 

ustaw (numer z wykazu UD184) 
 

Pierwszym i nadrzędnym celem, jaki realizuje przedmiotowa ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej: „projektem ustawy”), jest 
konieczność określenia maksymalnych limitów wydatków na kolejne 10 lat obowiązywania 
przepisów implementujących wymagania określone: 

 dyrektywą 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w 
sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (zwanej dalej „dyrektywą 
2008/50/WE”) w ramach ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460), 

 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE w sprawie ograniczenia 
emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników 
organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania 
pojazdów, a także zmieniającej dyrektywę 1999/13/WE oraz dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/WE w sprawie emisji przemysłowych do polskiego 
porządku prawnego w ramach ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101). 

W projektowanej ustawie usunięto także przepisy odwołujące się do przepisów uchylonych 
w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. poz. 1211) 

Ponadto proponuje się dodanie w art. 211 ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
fakultatywnego upoważnienia dla ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska, do 
wydania rozporządzenia regulującego szczegółowe wymagania dotyczące oceny 
dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych (BAT AELs) oraz niektórych zasad 
monitorowania wielkości emisji. 

Jednocześnie w ramach projektu ustawy proponuje się uszczelnienie systemu zarządzania 
jakością powietrza poprzez określenie odpowiedzialności za brak realizacji działań 
naprawczych określonych w programach ochrony powietrza oraz planach działań 
krótkoterminowych. 

Projekt ustawy wprowadza także zmiany do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, w związku 
z nowelizacją tej ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz. U. poz. 2127). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień oraz konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-ochrony-
srodowiska-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
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1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów 
niebezpiecznych (numer z wykazu 83). 

 

W rozporządzeniu określone zostały: 

 warunki, forma i tryb przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw 
bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, zwanych dalej „doradcami”; 

 skład komisji egzaminacyjnej działającej przy Dyrektorze Transportowego Dozoru 
Technicznego, zwanej dalej „komisją”, sposób jej działania i tryb jej powoływania oraz 
wymagania kwalifikacyjne dla osób wchodzących w skład komisji i sposób ustalania 
wysokości ich wynagrodzenia; 

 tryb wydawania świadectwa doradcy oraz tryb wydawania wtórnika świadectwa 
doradcy; 

 warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz 
dotyczącej wydanych świadectw doradcy, ich przedłużania oraz wydawania ich 
wtórników; 

 wzór świadectwa doradcy i sposób jego wypełniania; 

 wysokość opłaty za egzamin dla doradców oraz tryb jej wnoszenia; 

 wysokość opłaty za wydanie wtórnika świadectwa doradcy oraz tryb jej wnoszenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-uzyskiwania-swiadectwa-doradcy-do-spraw-bezpieczenstwa-
przewozu-towarow-niebezpiecznych/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób 

zawodowych (numer z wykazu RD 329). 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych 
(Dz. U. z 2013 r. poz.1367), zwane dalej „rozporządzeniem RM”, stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 237 § 1 pkt 3–6 i § 1¹ ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy. 

Sytuacja epidemiczna oraz analiza funkcjonowania systemu orzekania o chorobach 
zawodowych wskazują na zasadność  wprowadzenia w rozporządzeniu RM proponowanych 
zmian, których celem jest przyspieszenie oraz usprawnienie procesu orzeczniczego w 
zakresie chorób zawodowych. 

Proponowane zmiany stanowią m. in. dostosowanie obowiązujących regulacji do aktualnego 
stanu prawnego, a także doprecyzowanie sposobu i trybu postępowania dotyczącego 
zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych, w tym również w 
przypadku śmierci pracownika albo byłego pracownika objętego zgłoszeniem podejrzenia 
choroby zawodowej, jak również wyeliminowania sporów o właściwość między organami 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Ponadto w sposób jednoznaczny wskazuje się, że w przypadkach uznanych przez lekarza za 
uzasadnione stanem zdrowia pracownika albo byłego pracownika, albo w przypadku śmierci 
pracownika albo byłego pracownika, lekarz wydaje orzeczenie lekarskie na podstawie 
dokumentacji medycznej. 

Wskazać należy, że obecnie na etapie postępowania orzeczniczego, w toku ustalania 
rozpoznania choroby zawodowej, lekarz orzecznik opiera się na danych zamieszczonych w 
karcie oceny narażenia zawodowego sporządzonej przez właściwego państwowego 
inspektora sanitarnego, natomiast lekarz, który zgłasza podejrzenie choroby zawodowej nie 
sporządza przedmiotowej oceny narażenia zawodowego, a jedynie kieruje pracownika na 
badania, a następnie występuje do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o jej 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-uzyskiwania-swiadectwa-doradcy-do-spraw-bezpieczenstwa-przewozu-towarow-niebezpiecznych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-uzyskiwania-swiadectwa-doradcy-do-spraw-bezpieczenstwa-przewozu-towarow-niebezpiecznych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-uzyskiwania-swiadectwa-doradcy-do-spraw-bezpieczenstwa-przewozu-towarow-niebezpiecznych/


przeprowadzenie, co w konsekwencji przedłuża postępowanie. Zatem proponuje się aby 
lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej wydawał orzeczenie lekarskie na podstawie 
oceny narażenia zawodowego przeprowadzonej tylko przez organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, co w konsekwencji skróci proces orzeczniczo-diagnostyczny i umożliwi szybkie 
wydanie decyzji. 

Ponadto za zasadne uznano również, że nie zawsze istnieje potrzeba bezpośredniej oceny 
narażenia u pracodawcy, gdyż w przypadku niektórych jednostek chorobowych wystarczająca 
jest ocena nadesłanej do organu dokumentacji (np. narażenie zawodowe na nadmierny 
wysiłek głosowy nauczycieli). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-chorob-zawodowych/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu 

produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (numer z wykazu MZ 1128). 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2002 r. w sprawie podmiotów 
uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. poz. 
1831) obowiązuje w niezmienionej treści od ponad 18 lat.  W związku z powyższym 
rozporządzenie to wymaga dostosowania do obecnego porządku prawnego m.in. poprzez 
uaktualnienie  stosowanej siatki pojęciowej usunięcie takich sformułowań, jak  np. zakłady 
opieki zdrowotnej, czy sklepy zielarsko-drogeryjne. 

Ponadto rozporządzenie wymaga uwzględnienia niektórych kategorii podmiotów dotychczas 
w nim nieuwzględnionych, co albo nie odpowiada określonej wieloletniej praktyce 
zaopatrywania się w hurtowniach farmaceutycznych, a w braku takiej praktyki – stanowi 
wymagającą sanacji lukę prawną stanowiącą poważne utrudnienie w wykonywaniu przez 
niektóre podmioty ich zadań statutowych, czy wręcz zadań wynikających wprost z przepisów 
ustawowych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-podmiotow-
uprawnionych-do-zakupu-produktow-leczniczych-w-hurtowniach-farmaceutycznych/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu 
osobowego lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy od samochodu osobowego, 
samochodu ciężarowego lub specjalnego, o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 t oraz zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy 
samochodu osobowego (numer z wykazu 297). 

 
Rozporządzenie, wykonując delegację ustawową zawartą w art. 113a ustawy o podatku 
akcyzowym określa wzór: 
1) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju w przypadku: 

1. nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego 
wcześniej na terytorium kraju, 

2. dokonania w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, 
zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego 
pojazdu na samochód osobowy, 

3. nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na 
terytorium kraju, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej 
czynności podlegającej opodatkowaniu, i nie ustalono, że akcyza została zapłacona; 

2) dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju w 
przypadku: 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-chorob-zawodowych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-chorob-zawodowych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-podmiotow-uprawnionych-do-zakupu-produktow-leczniczych-w-hurtowniach-farmaceutycznych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-podmiotow-uprawnionych-do-zakupu-produktow-leczniczych-w-hurtowniach-farmaceutycznych/


1. nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego 
wcześniej na terytorium kraju, 

2. nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu ciężarowego lub specjalnego, o 
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, 

3. dokonania w pojeździe samochodowym zarejestrowanym na terytorium kraju zmian 
konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód ciężarowy lub 
specjalny, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t; 

3)  zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodów osobowych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzoru-
dokumentow-potwierdzajacych-zaplate-akcyzy-na-terytorium-kraju-od-samochodu-
osobowego-lub-brak-obowiazku-zaplaty-tej-akcyzy-od-samochodu-osobowego-samoch/ 
 
5. 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 32E). 

 

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 póĨn. zm.) przez:  

1. Modyfikację podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik gazownictwa, 
która obejmuje zmianę nazw i symboli kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie 
z„BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją 
sieci i instalacji gazowych” i „BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z 
budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych” na„BUD.28. 
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych” i„BUD.29. 
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych”, w związku 
z czym zmianie uległy także efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji określone dla 
tych kwalifikacji;  

2. Określenie nowej czwartej podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik 
spawalnictwa z wyodrębnionymi kwalifikacjami MEC.04. Montaż systemów 
rurociągowych oraz MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych. 
Określenie kolejnej podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik 
spawalnictwa umożliwi kształcenie w tym zawodzie również absolwentom branżowej 
szkoły I stopnia kształcącym się w zawodzie monter systemów rurociągowych, a 
szkołom prowadzącym kształcenie w zawodzie technik spawalnictwa umożliwi wybór 
pierwszej kwalifikacji spośród czterech różnych kwalifikacji:MEC.03. Obsługa i montaż 
maszyn i urządzeń, MEC.04. Montaż systemów rurociągowych, MEC.08. 
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi albo TWO.03. 
Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających. 

Zmiany w podstawach programowych kształcenia zawodach technik gazownictwa oraz technik 
spawalnictwa zostały przygotowane zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, we współpracy z 
pracodawcami, uwzględniając zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w 
formie oczekiwanych efektów kształcenia niezbędnych dla zawodu oraz kryteria weryfikacji 
tych efektów zaproponowane we wnioskach ministrów właściwych dla zawodów 
 
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-za-2/ 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzoru-dokumentow-potwierdzajacych-zaplate-akcyzy-na-terytorium-kraju-od-samochodu-osobowego-lub-brak-obowiazku-zaplaty-tej-akcyzy-od-samochodu-osobowego-samoch/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzoru-dokumentow-potwierdzajacych-zaplate-akcyzy-na-terytorium-kraju-od-samochodu-osobowego-lub-brak-obowiazku-zaplaty-tej-akcyzy-od-samochodu-osobowego-samoch/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzoru-dokumentow-potwierdzajacych-zaplate-akcyzy-na-terytorium-kraju-od-samochodu-osobowego-lub-brak-obowiazku-zaplaty-tej-akcyzy-od-samochodu-osobowego-samoch/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-podstaw-programowych-ksztalcenia-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-oraz-dodatkowych-umiejetnosci-zawodowych-w-zakresie-wybranych-za-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-podstaw-programowych-ksztalcenia-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-oraz-dodatkowych-umiejetnosci-zawodowych-w-zakresie-wybranych-za-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-podstaw-programowych-ksztalcenia-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-oraz-dodatkowych-umiejetnosci-zawodowych-w-zakresie-wybranych-za-2/


6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i wzoru rocznego 
raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem (numer z wykazu 39). 

 

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (Dz. U. z 2020 poz. 1893) Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) 
sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu, w terminie do 30 lipca 
każdego roku, roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem. Raport 
jest sporządzany na podstawie wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu 
gospodarki zużytym sprzętem (Dz. U. poz. 2184, z późn. zm.). Częścią raportu są tabele z 
danymi dotyczącymi zebranego i przetworzonego zużytego sprzętu w Polsce. 

Zbiorcze dane zawarte w raporcie GIOŚ są podstawą do sporządzenia corocznej informacji 
do Komisji Europejskiej, zgodnie z formatem określonym w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 
2019/2193 z dnia 17 grudnia 2019 r. określającej zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania 
danych oraz ustanawiającej formaty danych do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 38, z późn. zm.). 

Dane te zgłasza się w podziale na grupy sprzętu (kategorie EEE) określone w załączniku III 
do ww. dyrektywy 2012/19/UE. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. decyzji komisji, w przypadku kategorii 
4 „sprzęt wielkogabarytowy” dane zgłasza się w ramach dwóch podkategorii, a mianowicie: 
„4a: sprzęt wielkogabarytowy, z wyłączeniem paneli fotowoltaicznych” oraz „4b: panele 
fotowoltaiczne”. Podziału takiego dokonano na potrzeby składania sprawozdań, jeżeli państwo 
członkowskie nie jest w stanie dokonać takiego rozróżnienia danych, wówczas podaje zbiorcze 
dane dla kategorii 4 sprzętu. 

W niniejszym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie analogicznej zmiany, polegającej 
na wyróżnieniu w tabelach z danymi podgrupy 4a: sprzęt wielkogabarytowy, z wyłączeniem 
paneli fotowoltaicznych” oraz „4b: panele fotowoltaiczne”. Poza tą zmianą przewiduje się 
usunięcie załącznika 2 oraz załącznika 3, które określały wzór raportu odpowiednio za rok 
2016 oraz 2017 i obecnie nie mają już zastosowania. W związku z faktem, iż dotychczasowe 
rozporządzenie było już nowelizowana, opracowano nowy projekt rozporządzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-zakresu-i-
wzoru-rocznego-raportu-o-funkcjonowaniu-systemu-gospodarki-zuzytym-sprzetem/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści 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 Sprawiedliwości  z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 22 marca 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 516). 

 Nowelizacja dodaje przepisy regulujące wysokość stawki maksymalnej za  

prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej , za dokonanie wpisu w 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-zakresu-i-wzoru-rocznego-raportu-o-funkcjonowaniu-systemu-gospodarki-zuzytym-sprzetem/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-zakresu-i-wzoru-rocznego-raportu-o-funkcjonowaniu-systemu-gospodarki-zuzytym-sprzetem/


rejestrze akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, za udzielenie informacji z rejestru 

akcjonariuszy, o której mowa w art. 30035 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji 

psychoaktywnych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 22 marca 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 518). 

 Zmiany dotyczą załącznika nr 1 do rozporządzenia „WYKAZ SUBSTANCJI 

PSYCHOTROPOWYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32 

USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII” oraz 

załącznika nr 2 do rozporządzenia „WYKAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH Z 

PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 USTAWY Z DNIA 29 

LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII, ORAZ ZE WSKAZANIEM 

ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH GRUPY IVN DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA 

W LECZNICTWIE ZWIERZĄT ZGODNIE Z ART. 33 UST. 2 TEJ USTAWY”, a także 

załącznika nr 3 do rozporządzenia „WYKAZ NOWYCH SUBSTANCJI 

PSYCHOAKTYWNYCH”. 

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

3/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z 

zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów 

rejonowych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 23 marca 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 526). 

 Zmiany dotyczą obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz  

właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 

4/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym 

rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i 

sądów rejonowych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 23 marca 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 527). 



 Zgodnie z nowelizacją przekazuje się rozpoznawanie spraw gospodarczych oraz 

innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, należących do sądu 

gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, z obszarów właściwości innych sądów 

okręgowych: Sądowi Okręgowemu w Katowicach – z obszaru właściwości sądów 

okręgowych w Bielsku-Białej i Sosnowcu. Zgodnie z treścią nowelizacji przekazuje się 

rozpoznawanie spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 

spraw rejestru zastawów oraz spraw Krajowego Rejestru Sądowego z obszarów 

właściwości innych sądów rejonowych: w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w 

Częstochowie – Sądowi Rejonowemu w Częstochowie sprawy gospodarcze, sprawy 

upadłościowe i restrukturyzacyjne, a także sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z 

obszaru właściwości sądów rejonowych w Lublińcu i Myszkowie; Sądowi Rejonowemu 

Katowice-Wschód w Katowicach: – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów 

rejonowych: Katowice-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach 

Śląskich, – sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów 

rejonowych: Katowice- -Zachód w Katowicach, w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, 

Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach 

Śląskich, Sosnowcu, Tychach i Zawierciu, – sprawy rejestru zastawów z obszaru 

właściwości sądów rejonowych: w Bielsku-Białej, Cieszynie, Żywcu, Częstochowie, 

Lublińcu, Myszkowie, Zawierciu, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rudzie 

Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Żorach, 

Katowice- -Zachód w Katowicach, w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie 

Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, 

Sosnowcu i Tychach, sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości 

sądów rejonowych: Katowice-Zachód w Katowicach, w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, 

Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach 

Śląskich, Sosnowcu, Tychach i Zawierciu; w obszarze właściwości Sądu Okręgowego 

w Sosnowcu – Sądowi Rejonowemu w Dąbrowie Górniczej sprawy gospodarcze z 

obszaru właściwości sądów rejonowych w: Będzinie, Jaworznie, Sosnowcu i Zawierciu. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 

5/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw 

własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 24 marca 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 536). 

 Zmiany dotyczą przekazania rozpoznawania spraw własności intelektualnej Sądowi 

Okręgowemu w Katowicach – z obszaru właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-

Białej, Częstochowie, Gliwicach, Krakowie, Nowym Sączu, Opolu, Rybniku, Sosnowcu 

i Tarnowie. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 


