
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 25 do 30 marca 2021 roku 

Raport na dzień 30 marca 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 34. projekty 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. 

 
Ponadto Związek Pracodawców Polska Miedź jest w trakcie konsultacji podatkowych projektu 
objaśnień w zakresie cen transferowych: domniemanie oraz należyta staranność, dokumentu 
przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. 
 

Przepisy dot. cen transferowych zawarte w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”), obowiązujące od 1 stycznia 
2021 r., regulują m.in. kwestie związane z domniemaniem oraz należytą starannością w 
zakresie weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem mającym miejsce 
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję 
podatkową, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o 
PIT.  

W celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości dot. sposobu stosowania ww. przepisów 
przygotowano projekt dokumentu ,,Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 4 
– domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT 
oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT”. 
 
Projekt na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link: https://pracodawcy.pl/konsultacje-podatkowe-domniemanie-oraz-nalezyta-starannosc-
w-cenach-transferowych/  
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego 
Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (numer z wykazu MZ 1136). 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 43 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn.zm.). Uaktualniany jest załącznik do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla 
świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub 
„Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2098). Zmiana załącznika wynika z 
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faktu, że część leków określonych w załączniku nie jest już obecna na rynku polskim, w 
związku z czym w nowo projektowanym wykazie zostały one zastąpione innymi lekami. 

Projekt rozporządzenia może wpłynąć na wielkość obrotu lekami, jak również na 
przedsiębiorców będących podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i punkty 
apteczne, dokonujące obrotu tymi lekami. Podmioty będą uzyskiwały pełne finansowanie 
leków wydawanych uprawnionym do ich bezpłatnego otrzymywania w zmienionym zakresie 
determinowanym wykazem stanowiącym załącznik do projektu rozporządzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wykazu-lekow-dla-swiadczeniobiorcy-posiadajacego-tytul-
zasluzonego-honorowego-dawcy-krwi-lub-zasluzonego-daw/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (numer z wykazu MZ 1143). 

 

W związku z pandemią COVID-19, wielu świadczeniodawców odnotowuje spadek liczby 
udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach realizacji umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej. Wydłużenie okresu rozliczeniowego o 6 miesięcy miało pozwolić na pełne 
wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązań. Jednakże nadal trwająca epidemia i 
dalsze ograniczenia planowych przyjęć nie pozwoliły na „nadrobienie” niewykonanych w 2020 
r. zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Przedłużenie okresu rozliczeniowego o 
kolejne 6 miesięcy pozwoli na zniwelowanie skutków obecnego spadku aktywności 
świadczeniodawców spowodowanego sytuacją epidemiczną i przyczyni się do poprawy 
sytuacji finansowej świadczeniodawców. 

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian: 

 przedłużenie okresu rozliczeniowego określonego w umowie o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, kończącego się w 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.; 

 przedłużenie możliwości wypłaty świadczeniodawcom zaliczek 1/12 kwoty 
zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w drugim 
kwartale 2021 r. (nadal maksymalnie 70%). 

Ponadto, proponuje się wprowadzanie wyjątku dla świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu 
opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych. 
Świadczeniodawcy realizujący umowy z tego zakresu będą mogli się ubiegać o wypłatę 
zaliczki w wysokości 1/12 kwoty zobowiązania wynikającej z umowy (100%), a nie jak pozostali 
świadczeniodawcy o 70% kwoty zobowiązania. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-zmiany-
rozporzadzenia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-o-
udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej-2/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (numer 
z wykazu WPL MF 334). 

 

Projektowane rozporządzenie jest aktem wykonawczym do art. 7c ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 
2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu 
paliwami opałowymi (Dz. U z 2020 r. poz. 859 z późn. zm.). 

W projektowanym rozporządzeniu zostaną wprowadzone następujące zmiany: 

W § 4 projektu rozporządzenia wśród towarów objętych systemem monitorowania przewozu i 
obrotu znajdują się towary będące odpadami przekazywanymi do dalszego przetworzenia albo 
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utylizacji, np. przepracowane oleje zbierane z warsztatów samochodowych przez 
przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadową i higieną komunalną. Posługując się 
nomenklaturą scaloną CN nie ma możliwości wyodrębnienia wśród towarów – towarów 
będących odpadem w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 
r. poz. 979, z późn. zm.). W § 4 wprowadzono obowiązek wprowadzenia sześciocyfrowego 
kodu  towarów, zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na 
podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Obowiązek ten będzie 
spoczywać odpowiednio na podmiocie wysyłającym, podmiocie odbierającym i przewoźniku. 
Pozwoli to na analizę przewozu towarów z uwzględnieniem przewozu towarów stanowiących 
odpady, a tym samym na skuteczniejsze monitorowanie towarów. 

W § 5 w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie 
towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego 
przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.), w wyniku 
którego z dniem 1 grudnia 2019 r. została rozszerzona lista towarów, których przewóz jest 
objęty systemem monitorowania, o gaz LPG, klasyfikowany do pozycji CN ex 2711 ‒ propan, 
butan albo mieszaniny propanu-butanu, bez względu na ich ilość w przesyłce, istnieje potrzeba 
by podmioty zaangażowane w przewóz towarów podawały dane pozwalające na identyfikację 
faktycznej ilości transportowanego gazu, co pozwoli na zapobieganie potencjalnym 
nadużyciom w tym zakresie.  W § 5, w przypadku przewozu do stacji paliw, towarów 
klasyfikowanych wg Nomenklatury Scalonej do pozycji CN ex 2711 ‒ propan, butan albo 
mieszaniny propanu-butanu, w zgłoszeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub art. 6 ust. 1 
ww. ustawy, w przypadku gdy towary te są przedmiotem dostawy towarów, importu towarów 
albo wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podmioty będą zobowiązane do wskazania 
trzech dodatkowych danych. Dwie pierwsze z nich dotyczą stanów liczników sumarycznych ze 
wszystkich dystrybutorów, z których wydawane są te towary – odczytane bezpośrednio przed 
załadunkiem towaru do zbiornika wraz ze wskazaniem numeru fabrycznego danego 
dystrybutora. Trzecia dana to objętość towaru, który został dostarczony do miejsca 
dostarczenia. Obowiązki te będą spoczywać na podmiocie odbierającym. Natomiast w 
przypadku dostarczenia ww. towaru do innego miejsca niż stacja paliw, podmiot odbierający 
będzie zobowiązany do podania w zgłoszeniu tylko objętości towaru, który został dostarczony 
do miejsca dostarczenie, wyrażoną w litrach. Przedsiębiorcy prowadzący gospodarkę 
magazynową w formie elektronicznej zgodnie z art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) są zobligowani do 
sporządzania w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego, struktury JPK_MAG, zawierającej 
m.in. dane o ilości wydanego towaru (WZ). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-
dodatkowych-danych-podlegajacych-wskazaniu-w-zgloszeniu-przewozu-towarow-rozp-
wykonawcze-do-ustawy-sent/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (numer z wykazu 508). 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 46 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.). Koszty 
zaplanowane przez przedsiębiorstwa we wniosku obowiązujących aktualnie taryf dla ciepła nie 
uwzględniły 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. W związku z 
powyższym konieczne jest działanie mające na celu spełnienie wymogów art. 45 ust. 1 pkt 1 
ustawy – Prawo energetyczne. Należy uwzględnić duże, niezaplanowane koszty zakupu 
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uprawnień do emisji poprzez skorygowanie przychodów przedsiębiorstwa, bowiem koszty 
zakupu uprawnień do emisji CO2 są bezsprzecznie kosztami uzasadnionymi. 

Proponuje się dodanie 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. 

Proponuje się, żeby przez dodanie ust. 5 w § 47 rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, uwzględnić 
we wnioskach o zatwierdzenie taryfy dla ciepła składanych Prezesowi URE przez 
przedsiębiorstwa wytwórcze biorące udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji i 
rozliczyć na część zmienną ceny ciepła wartość niedoboru pomiędzy uwzględnionymi 
planowanymi przychodami w ostatnio zatwierdzonej taryfie, a konieczną do poniesienia opłatą 
wynikającą z lawinowych wzrostów cen uprawnień do emisji CO2. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-ksztaltowania-i-kalkulacji-taryf-oraz-
rozliczen-z-tytulu-zaopatrzenia-w-cieplo/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów 

urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu 
i miejsca ich udostępniania (numer z wykazu A389). 

 

Z dniem 1 lipca 2021 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398, z późn. 
zm.), na mocy których nastąpić ma elektronizacja postępowania rejestrowego przed sądami 
prowadzącymi Krajowym Rejestr Sądowy (dalej: KRS). W odniesieniu do podmiotów 
podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS składanie wniosków o wpis będzie 
dopuszczalne wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, co będzie 
skutkowało koniecznością wyeliminowania z obiegu papierowych formularzy urzędowych 
przeznaczonych obecnie dla tych podmiotów. Natomiast w odniesieniu do podmiotów innych 
niż podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS, składanie wniosków o wpis będzie 
nadal dopuszczalne na papierowych formularzach, obok również dopuszczalnej drogi za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego (podmioty te będą miały prawo wyboru obu tych 
dróg). 

Nowe rozporządzenie określi wzory papierowych formularzy urzędowych KRS dla podmiotów 
innych niż podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS. Wszelkie dotychczasowe 
formularze urzędowe dotyczące podmiotów podlegających wpisowi do rejestru 
przedsiębiorców KRS zostaną wyeliminowane z obiegu (przedsiębiorcy będą składać wnioski 
wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego).  Przy uwzględnieniu okoliczności, 
że podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS nie będą mogły składać wniosków na 
papierowych formularzach, przedmiotowe rozporządzenie przewidywać będzie nowe 24 wzory 
formularzy. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-okreslenia-
wzorow-urzedowych-formularzy-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego-oraz-
sposobu-i-miejsca-ich-udostepniania/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (numer z wykazu 35). 
 

Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy – Prawo 
budowlane dokonanej ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
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oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695 i 782), dalej jako „ustawa z 13 
lutego 2020 r.”. 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 13 lutego 2020 r. projektowane 
rozporządzenie regulować będzie sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i 
rozbiórki. 

Co do zasady w projekcie rozporządzenia przewiduje się powtórzenie rozwiązań 
funkcjonujących w uchylanym rozporządzeniu – ze zmianami dostosowującymi projektowane 
przepisy rozporządzania do obecnego brzmienia art. 45 ustawy – Prawo budowlane. Zmiany 
te to m.in.: 

 brak regulacji w zakresie tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, które przeniesione zostały do 
ustawy – Prawo budowlane (dodane art. 45a–45c), 

 brak regulacji wskazujących osoby upoważnione do dokonywania wpisów  dzienniku 
budowy, montażu i rozbiórki, które przeniesione zostały do art. 45 ust. 8 ustawy – 
Prawo budowlane. 

Ponadto regulacja przewidziana w projektowanym § 8 została uzupełniona o obowiązek 
potwierdzania wpisem do dziennika budowy przez pracowników organów nadzoru 
budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na 
budowie, dokonywania nie tylko czynności kontrolnych, ale też innych czynności, jak na 
przykład pobierania próbek na budowie na podstawie art. 16 ust. 2a ustawy o wyrobach 
budowlanych bowiem także takie działania powinny być w tym dokumencie wykazane. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-sposobu-
prowadzenia-dziennikow-budowy-montazu-i-rozbiorki/ 
 

II. Ogłoszone akty prawne, komunikat (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści siedem 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, 

komunikaty: 

 

1/ Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia 

wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub 

źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego 

centralną ewidencję emisyjności budynków 

 Komunikat został opublikowany w Dzienniku Ustaw 30 marca 2021 roku (Dz. U. z 2021 

roku, poz. 583). 

 W komunikacie, na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o 

zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych 

ustaw ogłoszono, że: Dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających 

złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem 

systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności 

budynków określa się na 1 lipca 2021 r.  

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-dziennikow-budowy-montazu-i-rozbiorki/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-dziennikow-budowy-montazu-i-rozbiorki/


 

2/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wniosków o 

objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 30 marca 2021 roku (Dz. U. 

z 2021 roku, poz. 582). 

 Rozporządzenie określa szczegółowy sposób oceny i wyboru wniosków o objęcie w 

danym roku budżetowym dopłatą składanych do wojewody przez organizatora, o 

którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. 

 

3/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie informacji 

przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach 

regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe 

organy 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 30 marca 2021 roku (Dz. U. 

z 2021 roku, poz. 580). 

 Rozporządzenie określa: sposób i terminy przekazywania koordynatorowi systemu 

uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach 

regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, przez właściwy organ, o którym mowa w 

art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, informacji o: a) 

zmianach lub ustanowieniu nowych wymogów dotyczących zawodów regulowanych i 

działalności regulowanych lub świadczenia usług transgranicznych, wraz z powodami 

uznania przepisów zawierających te wymogi za zgodne z zasadami proporcjonalności, 

uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru, o których mowa w art. 50f ust. 1 

ustawy, b) wydanych decyzjach w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do 

wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania 

działalności regulowanej, zwanych dalej „decyzjami w sprawie uznania kwalifikacji”, c) 

przyjętych oświadczeniach o zamiarze świadczenia usług transgranicznych. 

Rozporządzenie określa ponadto zakres przekazywanych informacji, o których mowa 

w pkt  b i c powyżej. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

(rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

12 maja 2016 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu 

uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach 

regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy (Dz. U. poz. 732), 

które zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 



Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 78) traci moc z dniem wejścia w życie 

opublikowanego rozporządzenia). 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków 

w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i 

przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 29 marca 2021 roku (Dz. U. 

z 2021 roku, poz. 572). 

 Rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). 

Upoważnienie to umożliwia przesunięcie terminów wypełniania obowiązków w 

zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i 

przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji 

również za rok obrotowy 2020. 

Rozporządzenie przewiduje wydłużenie odpowiednio o 3 miesiące lub 1 miesiąc 

niektórych terminów wynikających w szczególności z ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości dotyczących inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i 

sald, sporządzenia sprawozdania finansowego oraz jego zatwierdzenia dla 

wybranych jednostek. Jednostkami tymi są jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z wyłączeniem jednostek 

prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w 

art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym - 

Dz. U. z 2020 r. poz. 2059), jednostki sektora finansów publicznych posiadających 

osobowość prawną, a także jednostki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów 

kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 

celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342). 

Wydłużenie terminu o 30 dni dotyczy również sprawozdań finansowych jednostek 

samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). 

Ponadto rozporządzenie przewiduje wydłużenie terminu określonego w art. 45 ust. 

5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) do dnia 31 lipca 2021 r. Termin ten dotyczy 

podatników prowadzących księgi rachunkowe zobowiązanych do sporządzenia 

sprawozdania finansowego i przekazania go za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przed upływem terminu 

określonego na złożenie zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej 
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strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości. 

Przedstawione powyżej zmiany dotyczące wydłużenia określonych terminów,  

zgodnie z brzmieniem § 10a, będą miały zastosowanie do obowiązków dotyczących 

roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później 

niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 

31 marca 2021 r. 

Dodatkowo w brzmieniu § 3b, wzorem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 

marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w 

zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i 

przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji 

(Dz. U poz. 570 i 1667), zostaną przedłużone terminy na zatwierdzanie sprawozdań 

finansowych spółdzielni mieszkaniowych (do 6 tygodni od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii) oraz niektórych jednostek 

(niebędących spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi, spółkami 

jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami 

ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki 

komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie 

prawnej), w których ze względu na liczbę członków organów zatwierdzających oraz 

brak możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, nie jest możliwe wykonanie tej 

czynności w terminie określonym w ustawie o rachunkowości (do 6 tygodni od dnia 

ustania jednej z przesłanek). 

Powyższa zmiana, zgodnie z brzmieniem § 10b, będzie miała zastosowanie do 

obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 

2020 r. Przepis ten nie będzie ograniczony do roku obrotowego 2020, zatem będzie 

dotyczył również następnych lat obrotowych, o ile nadal będzie trwał stan 

zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii i związane z nim ograniczenia.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 

2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu 

osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku 

dochodowego od osób prawnych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 29 marca 2021 roku (Dz. U. 

z 2021 roku, poz. 571). 

 Zgodnie z rozporządzeniem  przedłuża się do dnia 30 czerwca 2021 r. dla podatników 

podatku dochodowego od osób prawnych termin do: 1) złożenia zeznania o wysokości 

dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w 

okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r., 2) wpłaty podatku 

należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między 

podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych 
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zaliczek za okres od początku roku ‒ o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).  

Ponadto przedłuża się do dnia 30 czerwca 2021 r. termin do wykonania przez 

podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązku, o którym mowa w 

art. 7aa ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów 

spółek kapitałowych rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 

marca 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

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

rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania 

spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 29 marca 2021 roku (Dz. U. 

z 2021 roku, poz. 565). 

 Zmiana dotyczy wyznaczenia Sądu Okręgowego w Katowicach – do spraw z obszaru 

właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, 

Katowicach, Krakowie, Nowym Sączu, Opolu, Rybniku, Sosnowcu i Tarnowie – jako 

właściwego do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych 

i wzorów wspólnotowych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 

 

7/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania 

niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 29 marca 2021 roku (Dz. U. 

z 2021 roku, poz. 564). 

 Nowelizacja polega na wprowadzeniu odpowiednich zmian do obowiązujących 

przepisów krajowych. W toku analizy zgodności przepisów niniejszego rozporządzenia  

z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102/UE z dnia 

15 listopada 2017 r., zmieniającej dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia 

stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym, stwierdzono  nieścisłości, w szczególności w zakresie: § 1 ust. 1a pkt 9 

oraz § 10 ust. 4.  Zmiany te procedowane są w celu skorygowania obowiązujących 

przepisów krajowych (ww. rozporządzenia) do unijnych z powodu ich niewłaściwej 

transpozycji podczas poprzedniej nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Finansów w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania 

niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

Zmiany te polegają na ujednolicenia stosowanej terminologii  

w projektowanym rozporządzeniu oraz uchylenia przepisów dot. sprzętu 



elektronicznego i elektrycznego  wprowadzanego do obrotu przed dniem 25 maja 2013 

r. Rozporządzenie zapewnia implementację prawa unijnego, harmonizując przepisy w 

zakresie możliwości stosowania wybranych substancji niebezpiecznych (tu: ołów, 

sześciowartościowy chrom) w wyrobach elektrycznych i elektronicznych na mocy 

wyłączenia z dyrektywy RoHS II, wprowadzanych do obrotu na jednolitym rynku Unii 

Europejskiej.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 

1 pkt 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. 

 

8/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 

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

z 2021 roku, poz. 559). 

 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 11 kwietnia 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 r. 

 

9/ Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  

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

z 2021 roku, poz. 558). 

 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 11 kwietnia 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 r. 

 

10/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu 

wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego 

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

z 2021 roku, poz. 549). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 



zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 

państwa i zakłóceń na rynku naftowym i określa sposób i tryb wprowadzania 

ograniczeń w poborze gazu ziemnego,, w tym: 1) sposób wprowadzenia ograniczeń; 

2) rodzaje odbiorców objętych ograniczeniami; 3) zakres i okres ochrony odbiorców 

przed wprowadzonymi ograniczeniami, w szczególności odbiorców gazu ziemnego w 

gospodarstwach domowych, w przypadku: a) niedoboru gazu ziemnego w systemie 

gazowym, b) wystąpienia skrajnie niskich temperatur zewnętrznych w okresie 

największego zapotrzebowania na gaz ziemny w systemie gazowym; 4) zakres planów 

wprowadzania ograniczeń, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 

zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 

państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanych dalej „planami”, oraz sposób 

określania w nich wielkości tych ograniczeń; 5) sposób podawania do publicznej 

wiadomości informacji o ograniczeniach; 6) sposób współdziałania operatorów 

systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorów systemów magazynowania 

gazu ziemnego z operatorem systemu przesyłowego gazowego w okresie trwania 

ograniczeń, w tym zakres przekazywanych informacji. 

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

 

 


