
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 22 do 28 kwietnia 2021 roku 

Raport na dzień 28 kwietnia 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1. projekt ustawy oraz 41. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 6. projektów rozporządzeń dotyczących 

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

one omówione w tekście poniżej. 

 
Na podstawie opinii, uwag i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców 

Polska Miedź przygotowano uwagi do Pakietu rozwiązań dotyczących dekarbonizacji 
przemysłu oraz kosztów obowiązków środowiskowych, sporządzonego przez Federację 
Przedsiębiorców Polskich w ramach działalności Komitetu Energii i Środowiska, które zostaną 

uzgadniane z kilkoma Ministerstwami (m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska). 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-fpp-pakiet-rozwiazan-dotyczacych-
dekarbonizacji-przemyslu-oraz-kosztow-obowiazkow-srodowiskowych/ 
 

Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
(numer z wykazu 45). 

 

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z nowelizacji art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – 
Prawo budowlane”, dokonanej ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11). Znowelizowany art. 32 ust. 5 

wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Delegacja w nim zawarta upoważnia ministra 
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru oświadczenia o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

W projekcie rozporządzenia określa się nowy wzór oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w tym w formie dokumentu 

elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.).  

Zmiana ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie inwestorom 
załatwiania spraw (uregulowanych w ustawie – Prawie budowlane) przez Internet poprzez 

określenie wzoru ww. oświadczenia. 

Tym samym rozporządzenie określa oświadczenie dla postaci papierowej i elektronicznej. 
Przy czym w stosunku do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
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nieruchomością na cele budowlane składanego w postaci papierowej i w formie dokumentu 
elektronicznego będzie miał zastosowanie ten sam wzór, z uwagi na jego uniwersalność.  
 

Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap).  
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-wzoru-
oswiadczenia-o-posiadanym-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscia-na-cele-budowlane/ 
 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 
zwolnień od podatku akcyzowego (numer z wykazu 319). 

 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia, co do zasady, przewiduje powtórzenie regulacji 
prawnych obowiązującego rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, z 
uwzględnieniem jedynie zmian wynikających z poszerzonego upoważnienia przyznającego 

możliwość określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego zwolnienie od akcyzy 
samochodu osobowego i zmian ustawy Kodeks karny skarbowy w zakresie obowiązku 
niszczenia płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, jak również 
postanowień oraz z nowej Umowy USA SOFA. 

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie wzoru zaświadczenia potwierdzającego 
zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego, stanowiącego załącznik nr 1 do 
projektowanego rozporządzenia. Tym samym sformalizowany zostanie dokument 

potwierdzający zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego dla funkcjonującego w obrocie 
prawnym obowiązku wystawiania takiego dokumentu. 

W związku z obowiązkiem obligatoryjnego zniszczenia wyrobów tytoniowych płynu do 

papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich w przypadku orzeczenia ich przepadku 
jest wprowadzana zmiana w § 11 pkt 3-5 obowiązującego obecnie rozporządzenia. Przepis w 
tym zakresie zakłada, iż zwalnia się od akcyzy odpowiednio wyroby tytoniowe, płyn do 
papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, pochodzące z przepadku, z chwilą ich 

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

Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-zwolnien-
od-podatku-akcyzowego/ 
 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów 
Osobistych (numer z wykazu 170). 

 

Projekt stanowi realizację upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 59 ustawy z dnia 6 

sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332, 695, 875, 1517, 2320 i ….), 
zmienionego ustawą z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). Konieczne jest uregulowanie zasad i sposobu 

prowadzenia przez Ministra Cyfryzacji Rejestru Dowodów Osobistych oraz sposobu i zakresu 
danych przekazywanych z Rejestru Dowodów Osobistych do rejestru PESEL, Krajowego 
Systemu Informacyjnego Policji i Systemu Informacyjnego Schengen. 

Rozporządzenie określi zasady i sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych, a w 
związku z zamieszczeniem w dowodzie osobistym drugiej cech biometrycznej, jaką są odciski 
palców, ureguluje również kwestię przetwarzania danych biometrycznych w zakresie odcisków 
palców gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.  

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mc-w-sprawie-

prowadzenia-rejestru-dowodow-osobistych/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (numer z wykazu 353). 
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Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. 
U. poz. 1485) zwane dalej „rozporządzeniem”, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w 

art. 106o–106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 
r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”. Zgodnie z obecnie obowiązującą 
regulacją (§ 3 pkt 4 rozporządzenia), za fakturę uznajemy dokument na przejazd autostradą 
płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiany w formie biletu 

jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na 
przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami 
pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami 

i śmigłowcami. Zatem za fakturę uznaje się dokument potwierdzający przejazd autostradą 
płatną lub bilet jednorazowy dokumentujący przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km. 

Zmiana rozporządzenia ma charakter upraszczający i zmniejszający obowiązki podatnika, 

podmiot świadczący usługi przewozu osób uniknie konieczności wystawiania faktur na żądanie 
dla przejazdów poniżej 50 km. Jednocześnie zmiana ta pozwoli nabywcy skorzystać z prawa 
odliczenia podatku VAT na podstawie faktur (biletów) z tytułu nabycia wspomnianych usług 
bez względu na liczbę przejechanych kilometrów, oczywiście przy założeniu wykazania  

związku zakupu z działalnością gospodarczą (opodatkowaną) – podróż służbowa. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap).  

Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wystawiania-faktur/ 
 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 
systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń 
w bankach (numer z wykazu 350). 

 

Celem projektu jest dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku 
z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych 
dla instytucji finansowych, tzw. pakietu CRD V/CRR II, który obejmuje: 

 dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. 
zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, 
finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności 

mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony 
kapitału (Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 253), zwaną dalej „dyrektywą CRD V”;  

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 
r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika 

dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy 
własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka 
rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec 

przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących 
sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 

(Dz. Urz. UE L 150 z 7.06.2019, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem CRR II”.  

Projektowane rozporządzenie wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy CRD V oraz 
służy stosowaniu rozporządzenia CRR. Projektowane rozporządzenie określa sposób 
funkcjonowania w bankach systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, w 
tym trybu anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu lub rady nadzorczej 

naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych, a także 
szczegółowego zakresu polityki wynagrodzeń i sposobu jej ustalania.  
 

Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap).  
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-systemu-
zarzadzania-ryzykiem-i-systemu-kontroli-wewnetrznej-oraz-polityki-wynagrodzen-w-bankach/ 
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6. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (numer z wykazu B563). 
 

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 125 § 31 ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z póżn. zm.). Zgodnie 

z tym przepisem Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób wnoszenia pism procesowych za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, mając na względzie skuteczność wnoszenia 

pism, szczególne wymagania postępowań obsługiwanych przez ten system oraz ochronę praw 
osób wnoszących pisma. 

Przepisy zawarte dotychczas w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 

2015 r. w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do krajowego rejestru sądowego 
dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki 
udostępnionego w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 65) zostaną 
przeniesione do zmienianego rozporządzania. Projekt kompleksowo ureguluje też sposób 

wnoszenia pism procesowych w elektronicznym postępowaniu rejestrowym. Przepisy obejmą 
wszystkie pisma kierowane do sądu rejestrowego, niezależnie od tego, czy są wnioskami, czy 
też innymi pismami. Określona zostanie szczegółowo kolejność i sposób dokonywania 

czynności podejmowanych w celu skutecznego wniesienia pisma w tym postępowaniu, w tym 
także sposób wniesienia opłaty sądowej. 

Przewidziano wprowadzenie nowych, precyzyjnych i dostosowanych do funkcjonalności 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe definicji i pojęć 
używanych w rozporządzeniu, w szczególności: „podpisu elektronicznego”, „użytkownika”, 
„uwierzytelnienia”, „elektronicznego potwierdzenia wniesienia pisma”, czy też „konta”. 
Jednocześnie usunięte zostanie pojęcie „hasła”, gdyż nie jest ono używane w tekście 

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

Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-wnoszenia-pism-procesowych-za-posrednictwem-
systemu-teleinformatycznego-obslugujacego-postepowanie-sadowe/ 

 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt pięć 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 Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 

z tytułu zaopatrzenia w ciepło 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 28 kwietnia 2021 roku (Dz. 

U. z 2021, poz. 788). 

 Rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 46 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Koszty zaplanowane przez 
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przedsiębiorstwa we wniosku obowiązujących aktualnie taryf dla ciepła nie uwzględni ły 

pełnego kosztu związanego z zakupem uprawnień do emisji z przyczyn obiektywnych, 

niezależnych od tych przedsiębiorstw, przez co nie zostały pokryte koszty uzasadnione 

działalności gospodarczej przedsiębiorstw wytwarzających ciepło. Nowelizacja dodaje 

w § 28 ust. 1a, w którym zmiana taryfy wynikająca ze zmiany kosztów uprawnień do 

emisji CO2, będzie oceniana i analizowana wyłącznie pod kątem zmian tylko tego 

jednego elementu kosztowego, co skróci czas postępowania administracyjnego o 

zmianę taryfy dla ciepła. Ponadto nowelizacja dodaje § 45a, zgodnie z którym 

przypadku taryf dla ciepła, dla których wnioski o ich zatwierdzenie albo wnioski o 

zatwierdzenie ich zmiany zostały złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r., 

uwzględniających źródła ciepła biorące udział w systemie handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych, dla których ceny i stawki opłat ustala się na podstawie § 

11 i § 12, do ceny ciepła, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 albo w § 7 ust. 2 pkt 2, 

jednorazowo dolicza się rekompensatę z tytułu niepokrytych kosztów rozliczenia emisji 

dwutlenku węgla za 2020 r., obliczaną według wzoru wskazanego w rozporządzeniu.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

 

2/ Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 28 kwietnia 2021 roku (Dz. U. z 2021, 

poz. 784). 

 Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Chodzi o 

dostęp tzw. zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedliwości w 

sprawach związanych ze środowiskiem. W tym celu zwiększono uprawnienia 

przysługujące stronom postępowania i organizacjom ekologicznym w procesie 

inwestycyjnym. Zapewniono dostęp organizacjom ekologicznym do wymiaru 

sprawiedliwości, jeśli chodzi o proces inwestycyjny prowadzony dla przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Rozszerzono uprawnienia stron 

postępowania i organizacji ekologicznych dotyczące decyzji środowiskowej oraz 

decyzji następczych, tj. decyzji inwestycyjnych, do których wymagane jest 

uzyskanie decyzji środowiskowej. Organizacje ekologiczne i strony postępowania – 

na  etapie postępowania odwoławczego od decyzji środowiskowej – będą mogły 

wnioskować o zastosowanie środków tymczasowych wraz z możliwością złożenia 

skargi do sądu. Ponadto, organizacje ekologiczne i strony postępowania – na etapie 

postępowania sądowego – będą mogły wnioskować o zastosowanie środków 

tymczasowych dotyczących decyzji środowiskowej zaskarżonej do sądu.  

Wprowadzono także rozwiązania, które zapewnią stronom postępowania w sprawie 

wydania decyzji środowiskowych oraz organizacjom ekologicznym – na 

określonych warunkach – prawo do wnoszenia odwołań od decyzji inwestycyjnych, 

a w następnej kolejności – skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych ze 

względu na ich niezgodność z decyzją środowiskową.  



Zaproponowane rozwiązania będą miały zastosowanie bez względu na przepisy 

poszczególnych ustaw – w tym specustaw – dotyczących wydawania i skarżenia 

zezwoleń inwestycyjnych. Aby zapewnić skuteczną procedurę odwoławczą przed 

sądem administracyjnym, zminimalizowano ograniczenia w dostępie do tej 

procedury obecne w specustawach. Dotyczy to zarówno etapu wydawania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach danej inwestycji, jak i samego zezwolenia na 

inwestycję. Dodatkowo, wprowadzono zmiany dotyczące ograniczeń istniejących w 

specustawach, jeśli chodzi o możliwości stwierdzania nieważności decyzji 

inwestycyjnych. 

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

 

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem 

monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 28 kwietnia 2021 roku (Dz. 

U. z 2021, poz. 782). 

 Zmiana rozporządzenia ma na celu stosowanie jednolitych zasad postępowania w 

przypadku towarów objętych systemem monitorowania przewozu i obrotu, bez względu 

na to czy towary te zostały objęte systemem poprzez ich wskazanie bezpośrednio w 

ustawie, czy też w rozporządzeniu wydanym na mocy tej ustawy. Rozporządzenie 

zawiera przepis przejściowy, który reguluje sytuację przewozu towarów rozpoczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia projektowane rozporządzenia. W myśl przepisu 

przejściowego, do takich przewozów stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego 

w brzmieniu dotychczasowym. Ponadto organizacja zrzeszająca gazowe podmioty 

gospodarcze wnosiła o zwiększenie z 61 kg do 69 kilogramów, maksymalnej masy 

brutto w przypadku gazu LPG przewożonego w butlach, Kierując się zasadnością 

przedstawionego wniosku, niniejszym rozporządzeniem zwiększona została do 69 

kilogramów masa brutto towaru CN ex 2711 (gazu LPG), w opakowaniach 

jednostkowych, których przewóz nie jest objęty systemem monitorowania  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r. 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 kwietnia 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014–2020 

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

U. z 2021, poz. 764). 

 Nowelizacja rozporządzenia ma na celu zniwelowanie barier w dostępie 

przedsiębiorców do szkoleń 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. Dodatkowo, dzięki wprowadzeniu możliwości finansowania wartości 

niematerialnych i prawnych (m.in. licencji) niezbędnych do uczestnictwa i świadczenia 

usług szkoleniowych i doradczych w trybie zdalnym, zniwelowana zostanie kolejna 

bariera wynikająca z podwyższonego ryzyka epidemicznego związanego ze 

stacjonarnymi formami nauczania. Poszerzenie zakresu planowanej interwencji o 

możliwość współfinansowania wartości niematerialnych i prawnych wpłynie również 

korzystnie na sektor usług rozwojowych, który dotkliwie odczuł skutki trwającej 

pandemii i stanął przed koniecznością niezwłocznej zmiany modelu świadczenia usług 

i związanej z tym transformacji cyfrowej. Poszerzenie katalogu usług dla 

przedsiębiorców w trudnościach i ich pracowników o usługę szkoleniową ma na celu 

zapewnienie im kompleksowego wsparcia, które pozwoli na zdobycie kompetencji 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w warunkach spowolnienia 

gospodarczego wywołanego przez COVID-19. Zastosowanie mechanizmów systemu 

popytowego pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania – w stosunku do trybu 

konkursowego – na udział w usłudze. Podmiotowy charakter ww. mechanizmów, 

zakładający większą autonomię przedsiębiorcy w procesie wyboru usługi, zmniejszy 

również ryzyko jej niedopasowania do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorcy. Zakres 

zmian dotyczy wprowadzenia wkładu prywatnego w formie wynagrodzeń w projektach 

realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21 PO WER, rozszerzenia zakresu wsparcia 

w ramach Działania 2.21 typ projektu 4 PO WER, zmiany w zakresie pozyskiwania 

składników majątkowych w ramach Działania 2.21 typ projektu 4 oraz zmiany formuły 

realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Działania 2.21 typ projektu 5.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

 

5/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  

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

U. z 2021, poz. 751). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 4 ust. 3 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 i określa, że 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 9 maja 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.  



 

6/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  

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

U. z 2021, poz. 750). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 4a ust. 7 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 i określa, że 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 9 maja 2021 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.  

 


