
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 25 lutego do 3 marca 2021 roku 

Raport na dzień 3 marca 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2. projekty ustaw oraz 31. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 13. projektów rozporządzeń dotyczących 

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

one omówione w tekście poniżej. 

 

Ponadto Związek Pracodawców Polska Miedź jest w trakcie konsultacji Krajowego Planu 
Odbudowy (KPO), dokumentu strategicznego przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej: 
Link: https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-krajowego-planu-odbudowy-kpo/  
 
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 Infrastruktury 
w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (nr 
w wykazie prac legislacyjnych MI 46), które zostało przesłane do Ministerstwa Infrastruktury 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/uwagi-zppm-w-sprawie-projektu-rozp-mi-w-
sprawie-wysokosci-oplat-za-wydanie-zezwolenia-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego-nr-
w-wykazie-prac-legislacyjnych-mi-46/  
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i 

wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (numer z wykazu 
MZ 1109) 

 

Wprowadzone w rozporządzeniu zmiany, w głównej mierze, doprecyzowały niektóre z 
obowiązujących przepisów. 

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych w projekcie rozporządzenia dotyczących 
obowiązków kierownika badania (Załącznik nr 1; Rozdział 2: Organizacja jednostki badawczej 
i jej personel) jest dodanie przepisu odnoszącego się do kierownika badania, który gwarantuje, 
że także w przypadku badania przerwanego plan badania oraz dane źródłowe będą 
przechowywane w pomieszczeniu archiwum. Nowe brzmienie przepisu jest zgodne z 
obowiązkami kierownika badania określonymi w Wytycznej OECD Nr 1 – Zasady Dobrej 
Praktyki Laboratoryjnej (OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice and 
Compliance Monitoring No 1 „OECD Principles on Good Laboratory Practice”). Wprowadzona 
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zmiana pozwoli na uzyskanie informacji o przyczynach przerwania badania i prześledzenie 
jego etapów do chwili zaprzestania jego przeprowadzenia. Jest to istotne z uwagi na 
zachowanie przejrzystości procesu badań i ma na celu uniknięcie ewentualnego 
manipulowania wynikami badań. 

W projekcie rozporządzenia doprecyzowano także, zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumencie doradczym przygotowanym przez Grupę Roboczą OECD do spraw Dobrej 
Praktyki Laboratoryjnej dotyczącym zarządzania materiałem badanym, kiedy powinna być 
przygotowana w jednostce badawczej archiwalna próbka materiału badanego. Dokument ten 
– Advisory Document of the Working Group on Good Laboratory Practice on the Management, 
Characterisation and Use of Test Items – został opublikowany w 2018 r. jako dokument nr 19 
w serii dokumentów OECD dotyczących zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-dobrej-
praktyki-laboratoryjnej-i-wykonywania-badan-zgodnie-z-zasadami-dobrej-praktyki-
laboratoryjnej/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących 
wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r. (numer z wykazu 491). 

 

Celem projektowanego rozporządzenia jest umożliwienie dalszego stosowania przepisów 
ustaw Rozporządzenie określ maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w 
2021 r. sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych 
źródeł energii, a tym samym umożliwi rozstrzygnięcie aukcji w 2021 r. Wprowadzenie ceny 
referencyjnej oznacza, że oferty powyżej jej wartości będą automatycznie odrzucane, nawet 
jeśli nie będzie innych ofert, co skutkować może brakiem osiągnięcia założonego dla danej 
aukcji celu w zakresie zakontraktowania odpowiedniego wolumenu energii. Wysokość ceny 
referencyjnej jest to maksymalny poziom ceny, ustalony jako „rozsądny”, który jest zgodny z 
przewidywanymi kosztami budowy i eksploatacji instalacji OZE. Powyższe ma na celu 
uniemożliwienie złożenia przez inwestorów wiążących ofert, które są istotnie zawyżone, co 
skutkowałoby z jednej strony nadzwyczajnie wysokimi zyskami tych podmiotów, z drugiej zaś 
nadmiernym obciążeniem odbiorców końcowych. Przygotowanie niniejszego projektu zostało 
poprzedzone analizą danych przekazanych przez podmioty branży OZE, ogólnoświatowych 
trendów wskazujących zmiany w kosztach wytwarzania energii elektrycznej z OZE, a także 
wyników aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych 
źródeł energii przeprowadzonych w latach poprzednich. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-ceny-
referencyjnej-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-2021-r-oraz-okresow-
obowiazujacych-wytworcow-ktorzy-wygrali-aukcje-w-2021-r/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników samorządowych (numer z wykazu RD 316). 
 

Projekt powstał w efekcie zmian wprowadzonych ustawą z dnia  17 września 2020 r. o zmianie 
ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1899) w zakresie stanowisk 
wykonujących obsługę zgłoszeń alarmowych. Przedmiotowa ustawa wprowadziła nowe, obok 
obecnie występującego stanowiska operatora numerów alarmowych, stanowiska, tj. starszego 
operatora numerów alarmowych, koordynatora, koordynatora – trenera. Stanowiska te 
umożliwią awans w ścieżce kariery zawodowej operatora numerów alarmowych i przyczynią 
się do zmniejszenia fluktuacji kadry operatorskiej. 
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W związku z faktem, iż art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie 
powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1077, z późn. zm.) dopuszcza możliwość 
powierzenia organizowania i prowadzenia centrum organom samorządowym, zaistniała 
potrzeba uwzględnienia w II tabeli w części F załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. 
U. poz. 936, z późn. zm.) stanowiska: operatora numerów alarmowych, starszego operatora 
numerów alarmowych, koordynatora oraz koordynatora – trenera. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-zasad-wynagradzania-pracownikow-samorzadowych/ 
 
4. Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (numer z wykazu 
MZ 1117). 

 

Sytuacja epidemiczna spowodowała konieczność dokonania zmian w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i 
skutków tych chorób. W projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzić zmiany 
mające na celu przyspieszenie oraz usprawnienie uruchomienia procesu orzeczniczego w 
zakresie chorób zawodowych poprzez m.in. uchylenie wzoru skierowania na badania w 
związku z podejrzeniem choroby zawodowej wydawanego przez lekarza lub lekarza dentystę. 
Jednocześnie rozporządzenie proponuje określić zakres informacji, które będą objęte 
skierowaniem na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stosowane w 
przypadku skierowania wydawanego przez lekarza lub lekarza dentystę. 

Przepis przejściowy umożliwi korzystanie z dotychczasowego wzoru skierowania na badania 
w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wydawanego przez lekarza lub lekarza 
dentystę z wyłączeniem danych i informacji, które nie są wskazane w dodawanym ust. 5 § 2 
nowelizowanego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-zdrowia-choroby-zawodowe/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie specjalizacji 

lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych 
(numer z wykazu MZ 1116) 

 

Zasadność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 
r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie 
chorób zawodowych (Dz. U. poz. 736) wynika z potrzeby usprawnienia wykonywania 
orzecznictwa lekarskiego w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych. W 
obecnym czasie ma to szczególne znaczenie z uwagi na panującą epidemię, która wymaga 
przede wszystkim zapewnienia odpowiednich działań medycznych przez lekarzy specjalistów 
chorób zakaźnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 

W przypadku orzecznictwa lekarskiego w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i 
pasożytniczych należy stwierdzić, że co do zasady nie znajduje uzasadnienia utrzymywanie 
obligatoryjnej procedury zasięgania opinii przez lekarzy innych specjalności w przypadku 
podjęcia takich działań  przez lekarza specjalistę medycyny pracy. Należy mieć na uwadze, 
że każdy lekarz jest uprawniony do zasięgnięcia opinii innego lekarza specjalisty w 
odpowiedniej dziedzinie medycyny, jeżeli na podstawie przeprowadzonych badań lub 
posiadanej dokumentacji medycznej uzna, iż jest to konieczne z uwagi na prowadzone 
postępowanie orzecznicze. Wprowadzono także przepis przejściowy stanowiący, że w 
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sprawach orzecznictwa lekarskiego w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i 
pasożytniczych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje 
się § 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-zdrowia-choroby-zawodowe/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (numer z wykazu MZ 1122) 
 

W projekcie proponuje się dodanie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (do części II 
„Świadczenia scharakteryzowane rozpoznaniami” w załączniku nr 1) określonych w 
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD-10 
kodów: 

 U10 Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19, 

 U10.9  Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19, nieokreślony 

– w celu umożliwienia poprawnego oznaczenia problemów zdrowotnych, które występują w 
powiązaniu z COVID-19. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-leczenia-szpitalnego-2/  
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii 
finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej 
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (numer z wykazu 25) 

 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie 
udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu 
wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii 
COVID-19 (Dz. U. poz. 783 i 1997) wdraża rozwiązania przewidziane w sekcji 3.2 i 3.3 
Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki 
w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.- 
Tymczasowe ramy). Zgodnie z § 13 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. pomoc nim 
przewidziana może być udzielana tylko do dnia 30 czerwca 2021 r., podczas gdy na mocy 
obowiązującej od dnia 28 stycznia 2021 r. piątej zmiany Tymczasowych ram, okres ich 
stosowania został wydłużony do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie możliwości oparcia oprocentowania pożyczek na 
stopie bazowej z dnia 1 stycznia 2020 r. lub 1 lutego 2021 r. (obowiązującej w dniu zgłoszenia 
projektu niniejszego rozporządzenia do Komisji Europejskiej), co pozwoli na elastyczne 
kształtowanie warunków udzielania pomocy przewidzianej rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 
2020 r. Wydłużenie okresu stosowania rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. pozwoli na 
udzielanie pomocy nim przewidzianej do dnia 31 grudnia 2021 r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-wsparcie-polskiej-gospodarki-w-zwiazku-z-
wystapieniem-pandemii-covid-19/ 
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8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach 
programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w 
związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (numer z wykazu 24) 

 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie 
udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 
2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii 
COVID-19 (Dz. U. poz. 670i 2002) wdraża rozwiązania przewidziane w sekcji 3.2 i 3.3 
Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki 
w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.- 
Tymczasowe ramy). Zgodnie z § 13 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2020 r. pomoc nim 
przewidziana może być udzielana tylko do dnia 30 czerwca 2021 r., podczas gdy na mocy 
obowiązującej od dnia 28 stycznia 2021 r. piątej zmiany Tymczasowych ram, okres ich 
stosowania został wydłużony do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie możliwości oparcia oprocentowania pożyczek na 
stopie bazowej z dnia 1 stycznia 2020 r. lub 1 lutego 2021 r. (obowiązującej w dniu zgłoszenia 
projektu niniejszego rozporządzenia do Komisji Europejskiej), co pozwoli na elastyczne 
kształtowanie warunków udzielania pomocy przewidzianej rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 
2020 r. Wydłużenie okresu stosowania rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2020 r. pozwoli na 
udzielanie pomocy nim przewidzianej do dnia 31 grudnia 2021 r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-wsparcie-polskiej-gospodarki-w-zwiazku-z-
wystapieniem-pandemii-covid-19/ 
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w 
ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej 
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (numer z wykazu 21) 

 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie 
udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych 
na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii 
COVID-19 (Dz. U. poz. 773 i 2318) wdraża rozwiązania przewidziane w sekcji 3.1 Komunikatu 
Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w 
kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.- 
Tymczasowe ramy). 

Rozporządzenie przewiduje wydłużenie okresu stosowania rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 
2020 r., co pozwoli na udzielanie pomocy w nim przewidzianej do dnia 31 grudnia 2021 r. Tym 
samym umożliwi to państwom członkowskim, w tym Polsce, wydłużenie okresu stosowania 
środków prawnych dla zapewnienia dostępności wystarczającej płynności na rynkach, 
przeciwdziałania szkodom dla przedsiębiorstw oraz zachowania ciągłości działalności 
gospodarczej w trakcie i po pandemii COVID-19. Natomiast zwiększenie maksymalnej 
wartości pomocy, która będzie mogła być udzielona przedsiębiorcy pozwoli na skorzystanie z 
pomocy mającej na celu zwalczanie skutków pandemii COVID-19 na większą skalę. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-wsparcie-polskiej-gospodarki-w-zwiazku-z-
wystapieniem-pandemii-covid-19-2/ 
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10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego 
ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu 
oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 
w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 
(numer z wykazu 23) 

 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie 
udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów 
inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów 
finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej 
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 949 i 2323) wdraża 
rozwiązania przewidziane w sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków 
pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. 
Urz. UE C 91 z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.- Tymczasowe ramy). 

Wydłużenie okresu stosowania rozporządzenia z dnia 26 maja 2020 r. pozwoli na udzielanie 
pomocy w nim przewidzianej do dnia 31 grudnia 2021 r. Tym samym umożliwi to państwom 
członkowskim, w tym Polsce, wydłużenie okresu stosowania środków prawnych dla 
zapewnienia dostępności wystarczającej płynności na rynkach, przeciwdziałania szkodom dla 
przedsiębiorstw oraz zachowania ciągłości działalności gospodarczej w trakcie i po pandemii 
COVID-19. Natomiast zwiększenie maksymalnej wartości pomocy, która będzie mogła być 
udzielona przedsiębiorcy pozwoli na skorzystanie z pomocy mającej na celu zwalczanie 
skutków pandemii COVID-19 na większą skalę. Pomoc udzielana będzie ze środków 
instrumentów inżynierii finansowej 2007-2013, podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz 
ze środków przeznaczonych na realizację projektów w formie instrumentów finansowych w 
ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-wsparcie-polskiej-gospodarki-w-zwiazku-z-
wystapieniem-pandemii-covid-19-2/ 
 
11. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową 
związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 
służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących 
zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów 
służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (numer z wykazu 22) 

 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie 
udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii 
COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do 
masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy 
inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1259 i 2324) wdraża rozwiązania 
przewidziane w sekcjach:3.6-3.8 Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy 
państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE 
C 91 z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.- Tymczasowe ramy). 

Wydłużenie okresu stosowania rozporządzenia z dnia 15 lipca 2020 r. pozwoli na udzielanie 
pomocy w nim przewidzianej do dnia 31 grudnia 2021 r. Tym samym umożliwi to państwom 
członkowskim, w tym Polsce, wydłużenie okresu stosowania środków prawnych dla 
zapewnienia dostępności wystarczającej płynności na rynkach, przeciwdziałania szkodom dla 
przedsiębiorstw oraz zachowania ciągłości działalności gospodarczej w trakcie i po pandemii 
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COVID-19, jak również środków prawnych umożliwiających wsparcie projektów badawczo-
rozwojowych związanych z pandemią COVID-19 oraz innych istotnych dla jej zwalczania 
badań nad chorobami wirusowymi. Pomoc udzielana będzie w ramach krajowych i 
regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-wsparcie-polskiej-gospodarki-w-zwiazku-z-
wystapieniem-pandemii-covid-19-2/ 
 
12. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności oraz 

pojemności skrzynek doręczeń (numer z wykazu 169) 
 

Projektowane rozporządzenie określa gwarantowaną dostępność oraz gwarantowaną 
pojemność skrzynek doręczeń dla podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych, 
którą, zgodnie art. 38 ust. 1, ma obowiązek zapewnić Operator wyznaczony w związku ze 
świadczeniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Operator 
wyznaczony jest zobowiązany do zapewnienia systemu teleinformatycznego, w którym 
udostępniane są skrzynki doręczeń. 

Przedmiotowy projekt określa wartości dla gwarantowanej dostępność i pojemności skrzynki 
doręczeń. Jest to niezbędne do prawidłowego wykonania ustawowego obowiązku 
zapewnienia przez Operatora wyznaczonego zagwarantowanego dostępu oraz możliwości 
przechowywania wysłanych i odebranych danych w ramach gwarantowanej pojemności 
skrzynki. Przepisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu zaprojektowane zostały tak, aby 
zapewnić równowagę między potrzebami użytkowników skrzynek doręczeń a potrzebą 
operatora wyznaczonego polegającą na wypełnieniu zarówno ustawowego obowiązku 
utrzymania rozwiązań zaprojektowanych dla obsługi klienta masowego jak i planowym 
wykonywaniem prac naprawczych i rozwojowych przy zachowaniu rozsądnego ekonomicznie 
poziomu alokacji personelu zajmującego się utrzymaniem i administracją systemami 
teleinformatycznymi. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mc-w-sprawie-
gwarantowanych-dostepnosci-oraz-pojemnosci-skrzynek-doreczen/  
 
13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa branżowego (numer z wykazu 31E) 

 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 ust. 1 pkt 
1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zgodnie z którym minister właściwy 
do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia ogólne cele i zadania 
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikację zawodów szkolnictwa 
branżowego. 

Projektowane rozporządzenie zakłada wprowadzenie zmiany nazw oraz symboli kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodzie technik gazownictwa 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”. 

Projektowane rozporządzenie przewiduje również zmianę w zawodzie technik spawalnictwa 
dotyczącą dodania kwalifikacji „MEC.04. Montaż systemów rurociągowych” wyodrębnionej w 
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zawodzie monter systemów rurociągowych, jako kolejnej kwalifikacji będącej pierwszą 
kwalifikacją wyodrębnioną w zawodzie technik spawalnictwa. 

Ponadto projektowane rozporządzenie zakłada, że: 

 dla zawodu technik geolog przyporządkowanego do branży górniczo-wiertniczej 
ministrem właściwym będzie minister właściwy do spraw geologii, zamiast ministra 
właściwego do spraw środowiska; 

 dla zawodów wiertacz i technik wiertnik przyporządkowanych do branży górniczo-
wiertniczej, obok ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, ministrem 
właściwym będzie minister właściwy do spraw geologii, zamiast ministra właściwego 
do spraw środowiska; 

 dla zawodów operator maszyn leśnych i technik leśnik przyporządkowanych do branży 
leśnej ministrem właściwym będzie minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa, 
zamiast ministra właściwego do spraw środowiska. 

 
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-ogolnych-celow-i-zadan-ksztalcenia-w-zawodach-szkolnictwa-
branzowego-oraz-klasyfikacji-zawodow-szkolnictwa-branzowego/ 
 

 

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 Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 25 lutego 2021 roku (Dz.U. 

2021, poz. 346). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 30b ust. 5 ustawy Prawo i określa wzór 

formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, w tym w formie dokumentu 

elektronicznego.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

2/ Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 25 lutego 2021 roku (Dz.U. 2021, poz. 

346). 

 Nowelizacja dotyczy zwaloryzowania w 2021 r. świadczeń emerytalno-rentowych. 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r., z wyjątkiem art. 9 ust. 2, art. 11 i art. 12, 

które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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3/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego 

obiektu budowlanego  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 26 lutego 2021 roku (Dz.U. 

2021, poz. 356). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 37a ust. 1b ustawy Prawo budowlane i 

określa wzór formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu 

budowlanego, w tym w formie dokumentu elektronicznego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

4/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 26 lutego 2021 roku (Dz.U. 

2021, poz. 368). 

 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 marca 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r. 

 

 

5/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 26 lutego 2021 roku (Dz.U. 

2021, poz. 369). 

 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 14 marca 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r. 

 

 

6/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników 

obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 26 lutego 2021 roku (Dz.U. 

2021, poz. 371). 

 Rozporządzenie przewiduje następujące formy wsparcia uczestników obrotu gospodarczego 

poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19: świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, 



świadczenia postojowe, dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej, zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.   

O świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy wnioskować będą mogli przedsiębiorcy, którzy 

na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili określoną w rozporządzeniu działalność gospodarczą, 

oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wnioskujący o świadczenia na 

rzecz ochrony miejsc pracy będą musieli wykazać, że przychód z ich działalności w rozumieniu 

przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc 

złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w 

stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu 

roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. Wnioski o pomoc przedsiębiorcy mogą składać do 

31 marca 2021 r.   

Zgodnie z treścią ogłoszonego rozporządzenia przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o 

świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe, na zasadach określonych w art. 

15zq–15zs i art. 15zu–15zza ustawy o COVID-19. Pomoc przewidziana jest w zależności od 

kodów PKD. O jednokrotne świadczenie będą mogli wnioskować przedsiębiorcy o 

przeważającej działalności wg PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z. Dwukrotne 

świadczenie będą mogli otrzymać przedsiębiorcy o PKD  91.02.Z. Maksymalnie trzy razy o 

świadczenie postojowe mogą wnioskować przedsiębiorcy o PKD:49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 

55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 

59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 

85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu 

świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej 

w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 

93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. Warunkiem, 

jaki trzeba spełnić jest wykazanie, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów 

podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu 

poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.  

O dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie 

można wnioskować dwukrotnie lub trzykrotnie. Jej udzielenie będzie zależne od kodu PKD 

jako rodzaj przeważającej działalności, kodami.Aby otrzymać dotację trzeba wykazać, że 

przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do 

przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku 

poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. O dotację mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca 

będzie mógł wnioskować do 31 maja 2021 r.  



Zwolnienie ze składek może zostać udzielone także w zależności od kodu PKD. Aby 

wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS należy wykazać, że spadek przychodu z 

działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do 

przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku 

poprzedniego lub we wrześniu 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 

listopada 2020 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2021 r. 

 


