
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 15 do 21 kwietnia 2021 roku 

Raport na dzień 21 kwietnia 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1. projekt ustawy oraz 31. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 9. projektów rozporządzeń dotyczących 

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

one omówione w tekście poniżej. 

 

Ponadto Związek Pracodawców Polska Miedź przeprowadził konsultację dokumentu 

„Szczepienia pracowników zakładów pracy – założenia organizacyjne”, przygotowanego przez 

Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. 

 

Jest to materiał wyjściowy do dyskusji w spawie szczepień pracowników zakładów pracy w 
ramach programu Rządu RP. Wytyczne dotyczące organizacji i realizacji szczepień w 
zakładach pracy zostały opracowane przez zespół KPRM, MZ, NFZ, GIS i CeZ. Podstawowe 
wymogi bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny 
Inspektorat Sanitarny. 

Adresaci programu: zakłady pracy zatrudniające powyżej 500 pracowników, w tym pracownicy 
zakładów zorganizowanych w struktury grup kapitałowych, gdzie za grupę kapitałową uznaje 
się „grupę wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę” art. 4 pkt 14 
u.o.k.k. oraz podwykonawcy. 

Forma zatrudnienia pracownika: dowolna. 
 
Projekt na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link: https://pracodawcy.pl/21969/ 
 
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska 
Miedź przygotowano 2. stanowiska Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych 
oraz dokumentów podatkowych. 
 
1. Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Nr z 
wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów RD339), które zostało 
przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/uwagi-zppm-do-projektu-rozporzadzenia-rady-
ministrow-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-realizacji-rzadowego-programu-dobry-start-
nr-z-wykazu-prac-legislacyjnych-i-programowych-rady-m/ 
2. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź dotyczące projektu dokumentu 

„Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 4 – Domniemanie oraz Należyta 

https://pracodawcy.pl/21969/
https://pracodawcy.pl/uwagi-zppm-do-projektu-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-realizacji-rzadowego-programu-dobry-start-nr-z-wykazu-prac-legislacyjnych-i-programowych-rady-m/
https://pracodawcy.pl/uwagi-zppm-do-projektu-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-realizacji-rzadowego-programu-dobry-start-nr-z-wykazu-prac-legislacyjnych-i-programowych-rady-m/
https://pracodawcy.pl/uwagi-zppm-do-projektu-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-realizacji-rzadowego-programu-dobry-start-nr-z-wykazu-prac-legislacyjnych-i-programowych-rady-m/


staranność, o których mowa w Art. 11o Ustawy o CIT oraz Art. 23 ZA Ust. 1B Ustawy o 
PIT”, które zostało przesłane do Ministerstwa Finansów. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
dotyczace-projektu-dokumentu-objasnienia-podatkowe-w-zakresie-cen-transferowych-nr-4-
domniemanie-oraz-nalezyta-starannosc-o-ktorych-mowa/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia 

oraz udostępniania uczestnikom postępowania upadłościowego oraz służbie nadzoru 
Ministra Sprawiedliwości akt do zgłoszeń wierzytelności oraz zbioru dokumentów (numer 
z wykazu A422). 

 

Projektowane rozporządzenie określa sposób i tryb prowadzenia oraz udostępniania 
uczestnikom postępowania upadłościowego oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości 
akt do zgłoszeń wierzytelności oraz zbioru dokumentów. 

Przepisy rozporządzenia zostały usystematyzowane w V rozdziałach: 

 Rozdział I – przepisy ogólne, 

 Rozdział II – akta do zgłoszeń wierzytelności, 

 Rozdział III – zbiór dokumentów, 

 Rozdział IV – repertoriom dla akt do zgłoszeń wierzytelności, 

 Rozdział V – przepisy końcowe. 

Projekt przewiduje, że akta do zgłoszeń wierzytelności będą udostępniane uczestnikom 
postępowania za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych poprzez konto 
w  systemie teleinformatycznym. Jednocześnie zapewnia się możliwość dostępu do akt do 
zgłoszeń wierzytelności także w biurze syndyka, w godzinach urzędowania. 
Udostępnienia  akt do zgłoszeń wierzytelności będą rejestrowane przez syndyka w systemie 
teleinformatycznym. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-sprawiedliwosci-postepowanie-upadlosciowe/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia 

oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra 
Sprawiedliwości akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu 
(numer z wykazu A424). 

 

Projekt rozporządzenia uwzględnia wejście w życie z dniem 1 lipca 2021 r. ustawy o Krajowym 
Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55, 912, 1214 i 1802 oraz z 2020 r. poz. 1747, 
zwanej dalej: „ustawą o KRZ”) oraz wprowadzonego tą ustawą systemu służącego do obsługi 
postępowania restrukturyzacyjnego (zwanego dalej: „systemem KRZ”). Od chwili wejścia w 
życie ustawy o KRZ akta spraw restrukturyzacyjnych będą tworzone i prowadzone w systemie 
teleinformatycznym 

Przepisy rozporządzenia zostały usystematyzowane w V rozdziałach dedykowanych: 
przepisom ogólnym (Rozdział I), aktom sprawy (Rozdział II), zbiorowi dokumentów (Rozdział 
III), repertoriom „GRz-nu” (Rozdział IV) oraz przepisom końcowym (Rozdział V). W 
postępowaniu restrukturyzacyjnym pisma procesowe oraz dokumenty z wyłączeniem pism i 
dokumentów, o których mowa w art. 196c ustawy wnosi się wyłącznie za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem 
udostępnionych w systemie formularzy elektronicznych określonych przez Ministra 
Sprawiedliwości. 
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Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-sprawiedliwosci-postepowanie-upadlosciowe/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 
materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (numer z wykazu 45). 

 

Projekt rozporządzenia przewiduje nadanie nowego brzmienia załącznikowi nr 4 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji 
celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 
2021 r. 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie 
udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 
i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz. U. poz. 577), jest niezbędna ze względu na potrzebę 
wskazania prawidłowej kwoty dotacji, tj. 247,50 zł (kwota dotacji po odjęciu kosztów obsługi 
zadania w wysokości 1% przekazanej dotacji zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy). Zmiany wymaga 
załącznik nr 4 do rozporządzenia w części III w poz. 7, kol. 2. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień (2 etap) i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-
materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2021-r/  
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób 

zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w 
warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego 
(numer z wykazu MZ 1146). 

 

Rozporządzenie jest wydawane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 34 ust. 5 ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Proponuje się, aby zakończenie izolacji nastąpiło m.in. po 24 godzinach bez gorączki bez 
używania leków przeciwgorączkowych oraz z poprawą kliniczną, ale nie wcześniej niż po 10 
dniach, od dnia wystąpienia objawów – w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-chorob-zakaznych-powodujacych-powstanie-obowiazku-
hospitalizacji-izolacji-lub-izolacji-w-warunkach-domowych-oraz-obowiazku-kwarantann-2/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i 

świadectw bezpieczeństwa (numer z wykazu 124). 
 

Projektowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i 
świadectw bezpieczeństwa jest wydawane na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U  z 2020 r. poz. 1043, z poźn. zm.). Przepis ten 
upoważnia ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia 
określającego warunki i tryb wydawania, przedłużania, aktualizacji, ograniczania i cofania 
autoryzacji bezpieczeństwa, warunki i tryb wydawania, przedłużania, zmiany i cofania 
świadectw bezpieczeństwa, a także wzoru autoryzacji bezpieczeństwa i świadectwa 
bezpieczeństwa. 
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Zakres zmian wynikających z projektowanego rozporządzenia w stosunku do dotychczas 
obowiązującego, dotyczy trybu i sposobu wydawania dokumentów przez Prezesa UTK 
wnioskodawcom. Wdrożenie ww. przepisów unijnych spowodowało, iż w polskim porządku 
prawnym przestały funkcjonować dotychczasowe certyfikaty bezpieczeństwa wydawane przez 
Prezesa UTK. W konsekwencji projektowane rozporządzenie nie zawiera już przepisów 
dotyczących trybu wydawania ww. certyfikatu bezpieczeństwa. Aktualnie certyfikat 
bezpieczeństwa został zastąpiony jednolitym certyfikatem bezpieczeństwa wydawanym przez 
Agencję Kolejową UE lub Prezesa UTK, którego sposób wydawania został przeniesiony na 
poziom ustawowy. Jednocześnie projektowane rozporządzenie określa wzory dokumentu 
autoryzacji bezpieczeństwa (załącznik nr 1) oraz świadectwa bezpieczeństwa (załącznik nr 2). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-infrastruktury-ustawa-o-transporcie-kolejowym/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa 

Urzędu Transportu Kolejowego (numer z wykazu 123). 
 

Projekt wprowadza zasadę, że opłata będzie pobierana przy składaniu wniosku. Tym samym 
odstępuje się od funkcjonującej dotychczas zasady wnoszenia opłaty wstępnej w minimalnej 
wysokości na etapie składania wniosku, a następnie jej uzupełnienia do wysokości docelowej, 
określonej w obowiązujących przepisach po wydaniu decyzji. Rezygnacja z tego schematu 
jest również możliwa z uwagi na wprowadzenie jednolitych, sztywnych stawek za wykonanie 
określonych czynności przez Prezesa UTK. Przy ustalaniu wysokości opłat uwzględniono 
średni nakład pracy przy wykonywaniu szczegółowych czynności dla danego rodzaju sprawy, 
konieczność jednolitego postępowania przy pobieraniu i uiszczaniu opłat i zachowanie 
konkurencyjności transportu kolejowego. Proponowane podejście uprości system pobierania 
opłat za czynności wykonane przez Prezesa UTK, a także zapewni przejrzystość stawek opłat 
dla podmiotów ubiegających się o określone dokumenty. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-infrastruktury-ustawa-o-transporcie-kolejowym/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szpitalnego oddziału ratunkowego (numer z wykazu MZ 1129). 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego 
oddziału ratunkowego wydłuża okres na dostosowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych do 
wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego 
oddziału ratunkowego w zakresie, o którym mowa wyżej. Nowy termin określony w 
projektowanym rozporządzeniu został określony na dzień 1 lipca 2022 r. Ponadto 
dostosowano termin wejścia w życie przepisów odnoszących się do segregacji medycznej w 
oparciu o system TOPSOR, do terminu wyznaczonego na dzień 1 lipca 2021 r. w art. 19 
ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-zdrowia-oddzialy-ratunkowe/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów 
ratownictwa medycznego Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia 
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systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania 
członków zespołów ratownictwa medycznego (numer z wykazu MZ 1123). 

 

Projektowane rozporządzenie zawiera rozwiązania koncepcyjnie zbliżone do przyjętych w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków 
zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. poz. 2487), jednakże istotnie zmienia 
charakterystykę dotychczas stosowanego umundurowania członków zespołów ratownictwa 
medycznego naziemnych i lotniczych. Proponowane zmiany są wynikiem wieloletniej 
obserwacji użytkowanego umundurowania, odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu oraz 
stanowią odpowiedź na wnioski zgłaszane przez organizacje społeczne zrzeszające personel 
użytkujący umundurowanie. Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę załącznika nr 2, 
przede wszystkim w zakresie koloru specjalistycznego środka transportu sanitarnego. Obecnie 
ambulanse są koloru białego lub żółtego. Wprowadzana zmiana ogranicza kolor tych pojazdów 
tylko do koloru żółtego. Zmiana przepisów w tym zakresie jest podyktowana koniecznością 
ujednolicenia kolorystyki pojazdów wykorzystywanych w systemie Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. Na dostosowanie wymagań w powyższym zakresie przewidziano okres 
przejściowy do dnia 31 grudnia 2029 r., co w pełni umożliwi dysponentom zespołów 
ratownictwa medycznego wymianę ambulansów w ramach kosztów eksploatacyjnych. 
Ponadto, doprecyzowano elementy oznakowania specjalistycznego środka transportu 
sanitarnego, w szczególności przez dodanie kryptonimu zespołu ratownictwa medycznego 
określonego w SWD PRM. 

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 3 (tabela nr 1 i nr 2) do 
rozporządzenia. Zmiany dotyczą głównie charakterystyki poszczególnych elementów 
umundurowania. Dotychczas stosowaną koszulę zastąpiono bardziej uniwersalną bluzą ze 
wzmocnionej tkaniny typu Rip – Stop, zrezygnowano z obowiązku wykorzystywania czapki 
letniej oraz wprowadzono rysunki pomocnicze obrazujące w sposób graficzny elementy 
umundurowania.  
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-zdrowia-oddzialy-ratunkowe/ 
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum 
Nauki (numer z wykazu 14N). 

 

Komisja Europejska Rozporządzeniem (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz. Urz. UE. L 
2020 Nr 215, str. 3) dokonała zmiany rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L Nr 352, str. 1), w odniesieniu do 
przedłużenia jego stosowania do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 187, str. 1, z 
późn. zm.) w odniesieniu do przedłużenia jego stosowania do dnia 31 grudnia 2023 r. i innych 
odpowiednich dostosowań. W związku z powyższym, w celu zachowania zgodności z ww. 
przepisami unijnymi, konieczna staje się nowelizacja rozporządzenia regulującego zasady 
przyznawania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez Narodowe Centrum Nauki w celu 
kontynuowania udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez Centrum po dniu 30 
czerwca 2021 r. Ma to znaczenie zarówno w przypadku obecnie ogłoszonych konkursów na 
finansowanie projektów badawczych, których rozstrzygnięcie jest planowane po dniu 30 
czerwca 2021 r., w tym głównie konkursów ogłaszanych w ramach współpracy 
międzynarodowej, jak i nowych konkursów ogłaszanych przez Centrum po dniu 30 czerwca 
2021 r. 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-zdrowia-oddzialy-ratunkowe/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-zdrowia-oddzialy-ratunkowe/


Dzięki przedmiotowej nowelizacji możliwa będzie  kontynuacja programu pomocowego, który 
obejmuje udzielanie: 

 pomocy publicznej na badania naukowe, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 
oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, 
realizowanej w formie projektów badawczych, 

 pomocy de minimis na finansowanie stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 
odbywanego u przedsiębiorcy przez osobę rozpoczynającą karierę naukową. 

Inwestycje polegające na prowadzeniu badań podstawowych należą do najbardziej 
ryzykownych, a jednocześnie badania te nie mają zazwyczaj bezpośredniego zastosowania w 
praktyce gospodarczej. Wsparcie publiczne w formie finansowania projektów badawczych 
stanowi więc główną zachętę do podejmowania takich działań przez przedsiębiorców. W 
efekcie wdrożenia zaplanowanych w rozporządzeniu narzędzi interwencji, przedsiębiorcy 
uzyskają realne wsparcie w postaci dofinansowania na poziomie do 100% wartości kosztów 
kwalifikowalnych projektu badawczego. 

Wsparcie to będzie stanowić bezpośrednią zachętę do zaangażowania w prowadzenie 
działalności badawczej w zakresie badań podstawowych. W efekcie, poza możliwym 
wzrostem liczby projektów badawczych realizowanych przez przedsiębiorców przewiduje się 
pośredni efekt tego działania, jakim jest rozwój współpracy sektora nauki i przemysłu. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-
zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-i-trybu-udzielania-pomocy-publicznej-
za-posrednictwem-narodowego-centrum-nauki/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści trzy 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 Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny 

referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów 

obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r. 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 19 kwietnia 2021 

roku (Dz. U. 2021, poz. 722). 

 Rozporządzenie określa maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką w 2021 r. 

może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z 

odnawialnych źródeł energii, a także okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu 

zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii oraz okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym 

mowa w art. 92 ust. 5 ustawy, w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, przysługujące wytwórcom, o których mowa w art. 72 ust. 

1 ustawy, obowiązujący wytwórców, którzy w 2021 r. wygrają aukcję. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-i-trybu-udzielania-pomocy-publicznej-za-posrednictwem-narodowego-centrum-nauki/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-i-trybu-udzielania-pomocy-publicznej-za-posrednictwem-narodowego-centrum-nauki/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-i-trybu-udzielania-pomocy-publicznej-za-posrednictwem-narodowego-centrum-nauki/


2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii 

COVID-19 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 16 kwietnia 2021 

roku (Dz. U. 2021, poz. 713). 

 Celem nowelizacji jest po pierwsze objęcie dodatkowym wsparciem 

przedsiębiorców, do których taka pomoc już została skierowana na podstawie 

przepisów rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r., a których sytuacja – w 

następstwie wprowadzonych obostrzeń – nadal jest trudna. Po drugie, celem 

nowelizacji jest rozszerzenie kręgu adresatów wsparcia o dodatkowe branże 

objęte dodatkowymi ograniczeniami prowadzenia działalności. Przedsiębiorstwa, 

które zostaną objęte wsparciem regulowanym rozporządzeniem prowadzą 

działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalnośc i 

(PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wymienionymi w 

rozporządzeniu. Dla wyszczególnionych działalności według kodów PKD 

przewidziano cztery formy wsparcia: 

1) wypłata świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia 

pracowników – gdy przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów 

podatkowych uzyskany przed złożeniem wniosku był niższy w następstwie 

wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego 

w odpowiednim okresie porównawczym; dofinansowanie będzie udzielane na 

podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy; 

2) wypłata świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego – 

przy spadku przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w 

następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do okresu 

porównawczego; świadczenie to będzie udzielane z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19; 

3) dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

– w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na 

podstawie umowy, udzielić dotacji ze środków Funduszu Pracy 

mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności 

w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany przed złożeniem wniosku był 

niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do 

przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym; dotacje będą 

finansowane ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19; 

4) zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia 

społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub 

Fundusz Emerytur Pomostowych, – jeżeli przychód z tej działalności w rozumieniu 

przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu 

uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. 

Rozporządzenie stanowi kontynuację wsparcia przyznanego przedsięb iorcom na 

podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie 

wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii 

COVID-19 oraz rozporządzenia z Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w 



sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek 

pandemii COVID-19. Nowelizacja utrzymuje dotychczasowe rozwiązania oraz 

przewiduje przedłużenie obowiązujących na podstawie ww. rozporządzeń form 

wsparcia dla branż gospodarki, w stosunku do których zostały przedłużone 

ograniczenia. Ponadto rozporządzenie rozszerza kręgu adresatów wsparcia o 

dodatkowe branże objęte dodatkowymi ograniczeniami prowadzenia działalności.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 5–

7, 11–13, § 3, oraz § 5 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 4 maja 2021 r. 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 kwietnia 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014–2020 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 16 kwietnia 2021 
roku (Dz. U. 2021, poz. 702. 

 Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów 
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020 (Dz. U. poz. 1073) wydanego na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020 związana jest z negatywnymi skutkami COVID-
19 dla przedsiębiorców i ma na celu wprowadzenie zapisów dotyczących nowej formy 
partycypacji przedsiębiorców w kosztach szkolenia – wkładu w postaci wynagrodzeń 
uczestników szkolenia, dzięki której znacznie ograniczona zostanie bariera finansowa 
w dostępie do szkoleń. Narastające spowolnienie gospodarcze oraz pogarszająca się 
sytuacja na rynku pracy wpływają niekorzystnie na dostęp przedsiębiorców do działań 
rozwojowych, w tym m.in. do szkoleń. Zwiększone ryzyko utraty płynności finansowej 
zniechęca przedsiębiorców do inwestowania w działania rozwojowe oparte na 
dodatkowych przepływach finansowych, w tym do angażowania się w realizację celów 
strategicznych. Zamiast tego skupiają się oni na operacyjnych procesach biznesowych, 
w tym na zapewnieniu poziomu zatrudnienia niezbędnego do ich obsługi. Tym co 
dodatkowo zniechęca do udziału w szkoleniach jest zagrożenie epidemiczne, które 
związane jest z koniecznością przebywania w skupiskach bez możliwości zachowania 
bezpiecznego dystansu społecznego. Sytuacja ta wpływa negatywnie również na sektor 
usług rozwojowych. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu zniwelowanie barier w 
dostępie przedsiębiorców do szkoleń (w sytuacji kryzysowej, wywołanej przez 
pandemię COVID-19) poprzez zróżnicowanie sposobów finansowej partycypacji 
przedsiębiorcy. Służyć ma temu przede wszystkim wprowadzenie wkładu prywatnego w 
formie wynagrodzeń, dzięki któremu przedsiębiorcy nie będą musieli dokonywać 
dodatkowych transferów finansowych związanych z udziałem w tego typu działaniach 
rozwojowych. Po dokonaniu nowelizacji jednym z warunków dostępu do ww. działań 
będzie udokumentowanie wypłacania wynagrodzeń pracownikom biorącym udział w 
szkoleniach. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

4/ Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 
innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 15 kwietnia 2021 roku (Dz. U. 
2021, poz. 694). 



 Ustawa dotyczy wyeliminowania nieprawidłowości w obszarze opodatkowania 
akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez uszczelnienie 
obrotu tymi wyrobami oraz wprowadzenia nowych obowiązków w stosunku do 
samochodów osobowych, ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t. 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r., z wyjątkiem przepisów wymienianych 
w art. 39 ustawy.  

 


