
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 31 marca do 7 kwietnia 2021 roku 

Raport na dzień 7 kwietnia 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 33. 

projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 10. projektów 

rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) 

zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej. 

 
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska 
Miedź przygotowano 2. stanowiska Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych 
oraz dokumentów strategicznych: 
 
Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do Krajowego Planu Odbudowy 
(KPO), które zostało przesłane do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
uwagi-do-krajowego-planu-odbudowy-kpo/ 
 
Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (nr 508 w Wykazie 
prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), które zostało przesłane do Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-rozp-mkis-
zasady-ksztaltowania-i-kalkulacji-taryf-oraz-rozliczen-z-tytulu-zaopatrzenia-w-cieplo-nr-508-
w-wykazie-prac-legislacyjnych-mkis/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (numer z wykazu UD196) 
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa stanowi kolejny etap cyfryzacji 
procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Podstawowym założeniem i celem 
projektowanej ustawy jest umożliwienie obywatelom – inwestorom prowadzenie dziennika 
budowy oraz dokumentowanie przebiegu robót budowlanych w postaci elektronicznej. 
Ponadto, projekt ustawy wprowadza możliwość prowadzenia w postaci elektronicznej książki 
obiektu budowlanego. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa proponuje następujące zmiany: 
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 umożliwienie prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej; 

 umożliwienie prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej; 

 wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie portalu e-Budownictwo; 

 zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia 
budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej poprzez system 
teleinformatyczny; 

 w zakresie przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane oraz trybu pracy 
organów samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-
budowlane-oraz-ustawy-o-samorzadach-zawodowych-architektow-oraz-inzynierow-
budownictwa/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych 

ustaw (numer z wykazu UD188) 
 

Zmieniająca się organizacja podziemnych zakładów górniczych, wynikająca z likwidacji 
kopalń, wpływa na liczbę obiektów objętych nadzorem i kontrolą dyrektora Specjalistycznego 
Urzędu Górniczego, zwanego dalej „SUG”. W konsekwencji następuje ograniczenie 
możliwości wykonywania zadań przez SUG, a zasoby organizacyjne i kadrowe SUG nie są w 
pełni wykorzystywane. 

Rozwiązania przyjęte w projektowanej ustawie obejmują zniesienie dyrektora SUG, likwidację 
obsługującego go urzędu i przekazanie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego 
dotychczasowych zadań dyrektora SUG. 

Nowelizacja powoduje konsekwencje dla przedsiębiorców górniczych i podmiotów 
prowadzących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność regulowaną ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w postaci zmiany organu nadzoru górniczego 
I instancji, sprawującego nadzór i kontrolę nad ruchem wymienionych zakładów górniczych i 
zakładów w zakresie: 

1)  górniczych wyciągów szybowych; 

2)  urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu 
powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych; 

3)  szybów i szybików wraz z wyposażeniem; 

4)  centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz 
magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi; 

5)  stacji wentylatorów głównych; 

6)  urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, 
zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w pkt 1–5. 

Ponadto nastąpi zmiana organu nadzoru górniczego pierwszej instancji wykonującego 
zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 
właściwym rzeczowo w odniesieniu do następujących obiektów budowlanych podziemnych 
zakładów górniczych: 

1)  obiektów budowlanych maszyn wyciągowych; 

2)  szybowych wież wyciągowych; 

3)  budynków nadszybi; 

4)  obiektów budowlanych urządzeń, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2 Pgg; 

5)  wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, systemów oraz sieci, o których mowa w 
art. 169 ust. 1 pkt 4 Pgg; 

6)  obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych; 
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7) obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i 
urządzenia, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1–5 Pgg. 
 
Projekt ustawy na etapie uzgodnień (2 etap) i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-
geologiczne-i-gornicze-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych 
ustaw (numer z wykazu UC73) 

 

Projekt ustawy ma celu dokonanie transpozycji do polskiego prawa, w terminie do dnia 3 lipca 
2021 r., przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/904 z dnia 5 czerwca 
2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na 
środowisko.  

Głównym celem projektu ustawy jest zmniejszenie ilości odpadów powstających z produktów 
jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego obecnych w środowisku naturalnym, które 
stanowią poważne zagrożenie dla jego właściwego funkcjonowania i zagrażają zdrowiu 
człowieka. Aby ten cel osiągnąć przewiduje się w szczególności: 

1) wprowadzenie bodźców ekonomicznych w celu zmniejszenia stosowania wymienionych w 
załączniku nr 6 do ustawy produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, przez 
wyodrębnienie tej grupy produktów i wprowadzenie opłaty za wprowadzanie do obrotu i 
udostępnianie nabywcom tego typu produktów. Dotyczy to takich produktów jak: kubki na 
napoje z pokrywkami i wieczkami oraz pojemniki na żywność, w tym pojemniki typu fast food, 
z których bezpośrednio spożywane są posiłki; 

2) zakaz wprowadzania do obrotu wymienionych w załączniku nr 7 do ustawy produktów 
jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego oraz produktów wykonanych z 
oksydegradowalnych tworzyw sztucznych. Dotyczy to patyczków higienicznych, sztućców 
(widelce, noże, łyżki, patyczki), talerzy, słomek, mieszadełek do napojów, patyczków do 
balonów, pojemników na posiłki i napoje ze styropianu; 

3) wprowadzenie obowiązku opatrzenia widocznym, czytelnym i nieusuwalnym 
oznakowaniem na opakowaniu lub na samym produkcie, każdego produktu jednorazowego 
użytku z tworzywa sztucznego, wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy;  

4) informowanie konsumentów o szkodliwym wpływie na środowisko wynikającym z 
niewłaściwego postępowania z opadami powstałymi z produktów jednorazowego użytku z 
tworzywa sztucznego wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy. 

Proponowane w projekcie przepisy zakładają m.in. zakaz wprowadzania do obrotu od dnia 3 
lipca 2021 r. wymienionych w załącznikach do ustawy produktów z tworzyw sztucznych. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-obowiazkach-
przedsiebiorcow-w-zakresie-gospodarowania-niektorymi-odpadami-oraz-o-oplacie-
produktowej-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
4. Projekt o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (numer z wykazu UD203) 
 

Projekt zakłada: 

1. Przyjęcie podstaw prawnych do stworzenia usług elektronicznych dostępnych po 
uwierzytelnieniu obywatela w systemie teleinformatycznym w sposób określony w 
ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
Usługi te przyczynią się do przyspieszenia załatwiania spraw, zmniejszą obciążenie 
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obowiązkami pracowników urzędów, przyspieszą czas realizacji usług jak też 
zredukują ilość dokumentacji dostarczanej i gromadzonej dotychczas w formie 
papierowej. 

2. Usługi zostaną zaimplementowane w witrynie gov.pl stanowiącej podstawowe i 
dostępne źródło wiedzy dla obywateli w zakresie załatwiania konkretnych spraw 
urzędowych. Warunkiem koniecznym do skorzystania  będzie posiadanie środka 
identyfikacji elektronicznej, np. profilu zaufanego lub profilu osobistego (wydawanego 
z dowodem osobistym), pozwalającego na uwierzytelnienie zainteresowanego w 
usłudze elektronicznej 

Proponowane rozwiązania dotyczą możliwości realizacji przy pomocy usług: 

1) Z zakresu ustawy o dowodach osobistych: 

– zapewnienie możliwości wnioskowania o udostępnienie danych z RDO w trybie ograniczonej 
teletransmisji danych przy użyciu dedykowanej usługi oraz przedkładania w formie 
elektronicznej dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek ustawowych do 
przyznania dostępu (przygotowanie dedykowanej usługi); 

– pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach danych osoby przetwarzanych 
w rejestrze PESEL (a także jej dzieci) tj. podmiotach, którym udostępniono dane osoby; 

2) Z zakresu ustawy o ewidencji ludności: 

– umożliwienie osobie fizycznej transakcyjnego zameldowania się w lokalu będącym jego 
własnością lub współwłasnością, o ile on widnieje w księdze wieczystej lub wskaże jej numer. 
Usługa umożliwi też zameldowanie osoby niepełnoletniej, jeżeli w rejestrze PESEL w rekordzie 
dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską zgłaszającego widnieje informacja o numerze 
PESEL rodzica dokonującego zameldowania. Usługa eliminuje konieczność obsługi 
zgłoszenia przez urzędnika; 

– transakcyjne o wymeldowanie się lub  wymeldowanie osoby niepełnoletniej, jeżeli w rejestrze 
PESEL w rekordzie dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską zgłaszającego widnieje 
informacja o numerze PESEL rodzica dokonującego czynności wymeldowania. Usługa 
eliminuje konieczność obsługi zgłoszenia przez urzędnika; 

– zgłoszenie, przez osobę, której ono dotyczy, przy użyciu transakcyjnej usługi wyjazdu z kraju 
z zamiarem stałego pobytu oraz powrotu. W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu osoby 
niepełnoletniej czynności może dokonać rodzic, jeżeli w rejestrze PESEL w rekordzie dziecka 
pozostającego pod władzą rodzicielską zgłaszającego  widnieje informacja o numerze PESEL 
rodzica dokonującego wymeldowania. Usługa eliminuje konieczność obsługi zgłoszenia przez 
urzędnika; 

– umożliwienie wglądu, przy użyciu dedykowanej usługi, do rejestru w zakresie danych 
dotyczących tej osoby, a także jej niepełnoletnich dzieci pozostających pod jej władzą 
rodzicielską, jeżeli w rejestrze PESEL w rekordzie dziecka widnieje informacja o numerze 
PESEL rodzica; 

– umożliwienie osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL pobrania z rejestru 
PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących jej 
osoby oraz jej dzieci przy użyciu transakcyjnej usługi elektronicznej. Zaświadczenie jest 
opatrywane pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji weryfikowaną przy pomocy 
kwalifikowanego certyfikatu. Umożliwia się pobranie z rejestru PESEL zaświadczeń 
dotyczących dzieci, jeżeli w rejestrze PESEL w rekordzie dziecka widnieje informacja o 
numerze PESEL rodzica pobierającego zaświadczenie, a dziecko pozostaje pod jego władzą 
rodzicielską; 

– umożliwienie nieodpłatnego pobrania informacji o odbiorcach, którym dane osobowe osoby 
fizycznej lub dane osobowe jej dziecka zostały ujawnione. Rodzicowi umożliwia się pobranie 
informacji o odbiorcach, którym udostępniono z rejestru PESEL dane osobowe jego dziecka, 
jeżeli w rejestrze PESEL w rekordzie dziecka widnieją informacja o numerze PESEL rodzica 
pobierającego informacje a dziecko pozostaje pod jego władzą rodzicielską. Usługa 
transakcyjna, która eliminuje konieczność obsługi wniosku przez urzędnika; 



– umożliwienie złożenia przy użyciu dedykowanej usługi wniosku o udostępnienie danych z 
rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji oraz 
przedkładania w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek 
ustawowych do przyznania dostępu (przygotowanie dedykowanej usługi); 

3) Z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego: 

– umożliwienie osobie, której dane przetwarzane są w Rejestrze Stanu Cywilnego, jej 
małżonkowi, dzieciom oraz rodzicom pobrania zaświadczenia o zamieszczonych lub 
niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego przy użyciu usługi elektronicznej. 
Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego 
jest opatrywane pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji 
weryfikowaną przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Usługa transakcyjna, która eliminuje 
konieczność obsługi wniosku przez urzędnika; 

– umożliwienie pobrania przy użyciu transakcyjnej usługi elektronicznej zaświadczenia z 
rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym,  opatrzonego kwalifikowaną pieczęcią 
elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji. Usługa transakcyjna, która 
eliminuje konieczność obsługi wniosku przez urzędnika. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-dowodach-
osobistych-ustawy-o-ewidencji-ludnosci-oraz-ustawy-prawo-o-aktach-stanu-cywilnego/  
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (numer z wykazu 18E). 
 

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 
wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do przepisów ustawy z dnia 22 listopada 
2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517) oraz wydanego na jej 
podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. 
w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem 
(Dz. U. poz. 1281). Przepisy rozporządzenia zostały uzupełnione o regulację dotyczącą 
konieczności nanoszenia przez producentów oznaczenia indywidualnego blankietu. Na wzory 
graficzne druków szkolnych będących wzorami dokumentów publicznych kategorii drugiej i 
trzeciej naniesiony został symbol oznaczenia indywidualnego blankietu. 

Ponadto, proponuje się wprowadzenie zmian, wynikających z uwag zgłaszanych do 
Ministerstwa Edukacji i Nauki, m.in. wprowadzenie dwóch formatów blankietów dla poddruków 
duplikatów świadectw szkolnych: format A4 dwustronny i A4 czterostronny, umożliwienie 
wydawania suplementu odpowiednio do dyplomu zawodowego albo dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tzw. zawodzie eksperymentalnym, dodanie 
regulacji dotyczącej wpisywania na świadectwie szkolnym promocyjnym, świadectwie 
ukończenia szkoły oraz w arkuszu ocen nazwy i oceny z zajęć, które były w szkole realizowane 
jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania 
dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z późn. zm.), w tym wskazanie sposobu wpisywania 
dodatkowych umiejętności zawodowych, umożliwienie słuchaczowi szkoły policealnej 
uzyskania dyplomu zawodowego na podstawie przekazywanego przez dyrektora tej szkoły do 
okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu słuchaczy w danym roku szkolnym, czy 
uszczegółowienie przepisów dotyczących wypełniania arkuszy ocen dla niektórych uczniów. 
 
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-swiadectw-dyplomow-panstwowych-i-innych-drukow/ 
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2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (numer z 
wykazu 91). 

 

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia wynika z procedowanej ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Wykaz prac legislacyjnych i 
programowych Rady Ministrów UD51), która wprowadza m.in. definicję hulajnogi elektrycznej 
oraz urządzenia transportu osobistego i reguluje kwestię poruszania się tymi pojazdami. W 
związku z powyższym niezbędne było określenie wymaganych warunków technicznych dla 
tego rodzaju pojazdów. 

Projekt określa wymagania dla hulajnogi elektrycznej w zakresie: dopuszczalnych wymiarów, 
masy własnej, konstrukcji ograniczającej prędkość i zapewniającej możliwość skutecznego 
hamowania, wyposażenia dotyczącego: oświetlenia, numeru rozpoznawczego, hamulca, 
dzwonka lub innego sygnału ostrzegawczego, podpórkę (podpórki) zapewniającej stabilne 
ustawienie urządzenia na podłożu oraz wytycznych dotyczących zasad użytkowania i 
poruszania się hulajnogą elektryczną w ruchu drogowym. W przypadku urządzenia transportu 
osobistego określone są wymagania w zakresie: dopuszczalnych wymiarów, konstrukcji 
ograniczającej prędkość i zapewniającej możliwość skutecznego hamowania, numeru 
rozpoznawczego, wyposażenia dotyczącego oświetlenia oraz wytycznych dotyczących zasad 
użytkowania i poruszania się urządzeniem transportu osobistego w ruchu drogowym. 
Wymagania te są niezbędne do bezpiecznego poruszania się tymi pojazdami w ruchu 
drogowym.  
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-technicznych-pojazdow-oraz-zakresu-ich-
niezbednego-wyposazenia/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin (numer z wykazu 
335). 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów 
deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku 
od wydobycia niektórych kopalin. Projekt określa wzory deklaracji w sprawie podatku od 
wydobycia niektórych kopalin. 

W projekcie określony jest nowy wzór deklaracji stosowany w odniesieniu do miedzi i srebra 
(KOP–MS). Nowy wzór nie zawiera zmian merytorycznych, w tym nie wpływa na zakres 
deklarowanych danych. Wprowadzone w nim zmiany mają charakter aktualizujący i 
porządkujący. Z uwagi na dostosowanie zmian w systemie ZEFIR2 rozporządzenie zacznie 
obowiązywać od dnia 1 lipca 2021 r. oraz wprowadzony został w nim przepis przejściowy, 
zgodnie z którym dotychczasowy wzór deklaracji w zakresie miedzi i srebra będzie można 
stosować do dnia 30 września 2021 r. 

Wydanie rozporządzenia jest spowodowane ponadto koniecznością dostosowania wzoru 
stosowanego w odniesieniu do ropy naftowej lub gazu ziemnego (w projekcie rozporządzenia 
KOP–RG) do zmian wprowadzonych do ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin 
ustawą z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1978).  
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzorow-
deklaracji-w-sprawie-podatku-od-wydobycia-niektorych-kopalin/ 
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4. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego 
Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (numer z wykazu 
B522). 

 

Projekt przewiduje ujednolicenie regulacji dotyczących wpisów dokonywanych w dziale 6 
rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń wobec każdego podmiotu podlegającego 
obowiązkowi wpisu do tych rejestrów. Będą one dzięki temu uporządkowane i te same wpisy 
będą w nich prezentowane jednolicie. 

W celu przystosowania Krajowego Rejestru Sądowego do pojawienia się prostych spółek 
akcyjnych, w stosownych jednostkach redakcyjnych rozporządzenia, został dodany zwrot 
„prosta spółka akcyjna” w odpowiedniej formie gramatycznej, gdyż dane dotyczącego tego 
typu spółek będą analogiczne, jak w przypadku obecnych typów spółek. 

W dziale 1 w rubryce drugiej „Siedziba i adres podmiotu” zostanie dodane pole „pięć” 
zawierające adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych. 
Projekt przewiduje także maksymalną liczbę znaków jaka może zostać wykorzystana do 
zapisu tego adresu dla każdego podmiotu figurującego w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Zgodnie z projektem, możliwe stanie się wpisywanie więcej niż jednego pełnomocnika 
powołanego przez władze spółdzielni. 
 
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-szczegolowego-sposobu-prowadzenia-rejestrow-wchodzacych-w-
sklad-krajowego-rejestru-sadowego-oraz-szczegolowej-tresci-wpisow-w-tych-reje/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy 
(numer z wykazu 300). 

 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie zawiera załączników nr 1–11, które zawierało 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie ewidencji i innych 
dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, które określały wzory 
ewidencji podatkowych znaków akcyzy, ksiąg kontroli oraz dokumentacji zawierającej 
informacje o czynnościach produkcyjnych dotyczących alkoholu etylowego, piwa i wyrobów 
winiarskich (w tym karta gotowania warki, metryczka nastawu, karta kupażu lub wytwarzania 
wyrobu winiarskiego). W ich miejsce projektowane rozporządzenie określa rodzaje 
dokumentacji i ewidencji, które podmioty są obowiązane prowadzić, oraz ich zakres. Mając na 
uwadze zmieniony art. 138p ustawy projekt rozporządzenia zawiera regulacje odnoszące się 
jedynie do prowadzenia ewidencji i dokumentacji w postaci elektronicznej. Dodatkowo 
doprecyzowano, dostosowano i uproszczono zakres informacji zawartych w ewidencjach i 
pozostałych dokumentacjach w celu ich dopasowania do funkcjonującej technologii i 
organizacji produkcji. W protokołach sporządzanych przez podmioty ograniczono zakres 
danych w nich umieszczanych, wzory protokołów w miarę możliwości graficznie ujednolicono 
i uproszczono, w tym zrezygnowano z wielu odnośników i wprowadzono bardziej czytelną i 
prostszą w wypełnianiu formułę tabel. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-ewidencji-
i-innych-dokumentacji-dotyczacych-wyrobow-akcyzowych-i-znakow-akcyzy/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji 

kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach 
(numer z wykazu 89). 
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Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji 
kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach wynika 
z konieczności wykonania nowego upoważnienia ustawowego zawartego w art. 245 ust. 7 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 
2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 464), zwanej dalej „ustawą PZP”, 
która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Ustawa PZP wprowadziła przepis, zgodnie z 
którym w przypadku, gdy zamawiający szacuje koszty z wykorzystaniem podejścia opartego 
na rachunku kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia, określa w specyfikacji warunków 
zamówienia dane, które mają przedstawić wykonawcy oraz metodę, którą zastosuje do 
określenia kosztów cyklu życia na podstawie tych danych. 

Efektem wprowadzenia ww. rozporządzenia będzie przygotowanie nieskomplikowanego 
narzędzia umożliwiającego obliczanie całkowitego kosztu cyklu życia budynku. Rachunek 
kosztów cyklu życia budynku obejmuje koszty poniesione przez zamawiającego, związane z: 
kosztem nabycia, kosztem użytkowania oraz kosztem utrzymania budynku. Wprowadzenie 
przepisów ww. rozporządzenia powinno przyczynić się do ograniczenia nadmiernego 
stosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, wprowadzi w powiązaniu z 
ww. ustawą podstawę prawną umożliwiającą wybór oferty w oparciu o kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie z wykorzystaniem rachunku kosztu cyklu życia budynku. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-metody-
kalkulacji-kosztow-cyklu-zycia-budynkow-oraz-sposobu-przedstawienia-informacji-o-tych-
kosztach/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży (numer z wykazu 7E). 
 
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 
wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) wynika z konieczności dostosowania 
przepisów rozporządzenia do obowiązującego stanu prawnego w związku z uchyleniem 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 
późn. zm.) oraz nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dokonaną 
art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustawy w związku z 
zapewnieniem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 
Proponuje się wprowadzenie zmiany o charakterze porządkującym, polegającej na skreśleniu 
we wzorze „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”, określonym w załączniku nr 6 do 
rozporządzenia, w części II „Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku”. 
 
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-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia 
wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (numer z wykazu 322). 

 

Projektowane rozporządzenie określa wzory deklaracji uproszczonej w sprawie podatku 
akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką inną 
niż stawka zerowa (AKC–UA) oraz kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku 
akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką 
zerową (AKC–UAKZ). Projekt rozporządzenia w załączniku nr 1 określa wzór deklaracji AKC-
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UA, którego zakres stanowi powtórzenie załącznika do rozporządzenia MinistraFinansówzdnia 
24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od 
nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. poz. 267 oraz z 2019 r. poz. 2320) ze zmianami 
nierzutującymi na istotę deklaracji i zakres deklarowanych danych. Wprowadzone zostały 
zmiany aktualizujące i porządkujące. Projekt rozporządzenia w załączniku nr 2 określa wzór 
deklaracji AKC-UAKZ, który jest nowym wzorem dotychczas niefunkcjonującym na gruncie 
podatku akcyzowego. 

Powyższe deklaracje będą składane za okresy kwartalne, aby nie nakładać nadmiernych 
obowiązków administracyjnych na podmioty. Podatnik będzie obowiązany do złożenia 
deklaracji kwartalnej do 10.dnia przypadającego w drugim miesiącu po kwartale, w którym 
powstał obowiązek podatkowy. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzorow-
deklaracji-uproszczonych-w-sprawie-podatku-akcyzowego-od-nabycia-
wewnatrzwspolnotowego-wyrobow-akcyzowych/  
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wspólnych wskaźników 

bezpieczeństwa (CSI) (numer z wykazu 122). 
 

Projektowane rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża załącznik I dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie 
bezpieczeństwa kolei. Zakres merytoryczny wdrażanych przepisów stanowi powielenie 
przepisów załącznika I uchylonej dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej 
dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, 
oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury 
kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w 
zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 44, z późn. zm.), w brzmieniu 
nadanym dyrektywą Komisji 2014/88/UE z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 
2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników 
bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (Dz. Urz. UE L 201 z 
10.07.2014, str. 9), wdrożonych do polskiego systemu prawnego rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wspólnych wskaźników 
bezpieczeństwa (CSI). Z tego względu zakres merytoryczny projektowanego rozporządzenia 
nie uległ zmianie w stosunku do dotychczas obowiązujących ww. przepisów wykonawczych, 
a wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne ze względu na wyżej wskazane zmiany 
związane z upoważnieniem ustawowym. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-infrastruktury-transport-kolejowy/ 
 
10. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie interoperacyjności (numer z 

wykazu 125). 
 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego 
w art. 25ta ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1043, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie 
ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. ….) implementującą filar techniczny IV pakietu 
kolejowego tj. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 
r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 138 z 
26.05.2016, str. 44, z późn. zm.) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzorow-deklaracji-uproszczonych-w-sprawie-podatku-akcyzowego-od-nabycia-wewnatrzwspolnotowego-wyrobow-akcyzowych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzorow-deklaracji-uproszczonych-w-sprawie-podatku-akcyzowego-od-nabycia-wewnatrzwspolnotowego-wyrobow-akcyzowych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzorow-deklaracji-uproszczonych-w-sprawie-podatku-akcyzowego-od-nabycia-wewnatrzwspolnotowego-wyrobow-akcyzowych/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-infrastruktury-transport-kolejowy/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-infrastruktury-transport-kolejowy/


2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dz. Urz. UE L 138 z 
26.05.2016, str. 102, z późn. zm.). 

W związku z wprowadzonymi w projektowanej ustawie zmianami konieczne było odpowiednie 
dostosowanie delegacji ustawowej zawartej w art. 25ta ust. 1 ustawy poprzez uchylenie 
przepisów dotyczących pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI oraz uzupełnienie delegacji 
o procedury oceny zgodności podsystemów z właściwymi krajowymi specyfikacjami 
technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie 
zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, w tym moduły oceny 
zgodności oraz wykaz parametrów pojazdu kolejowego do skontrolowania w celu sprawdzenia 
zgodności technicznej między pojazdem kolejowym a siecią kolejową. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-infrastruktury-transport-kolejowy/ 
 
 

II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści dziewięć 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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 marca 2021 

r. zmieniające 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 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2 kwietnia 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 621). 

 Zmiany dotyczą wprowadzenia do wyliczenia w § 8 ust. 3 zmienianego rozporządzenia, 

w którym zmianie ulega data, która służy ustaleniu stopy bazowej oprocentowania 

pożyczki; zmianie ulega także § 8 ust. 7 i § 9 ust. 7 w zakresie terminu zapadalności 

pożyczki, w przypadku której kwota główna pożyczki(lub kredytu) może być wyższa, 

jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i pod 

warunkiem zachowania proporcjonalności pomocy. Zmianie uległ również § 13, który 

po zmianie przewiduje, że pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 marca 2021 

r. zmieniające 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 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-infrastruktury-transport-kolejowy/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-infrastruktury-transport-kolejowy/


 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2 kwietnia 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 620). 

 Zmiany dotyczą wprowadzenia do wyliczenia w § 8 ust. 3 zmienianego rozporządzenia, 

w którym zmianie ulega data, która służy ustaleniu stopy bazowej oprocentowania 

pożyczki; zmianie ulega także § 8 ust. 7 i § 9 ust. 7 w zakresie terminu zapadalności 

pożyczki, w przypadku której kwota główna pożyczki(lub kredytu) może być wyższa, 

jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i pod 

warunkiem zachowania proporcjonalności pomocy. Zmianie uległ również § 13, który 

po zmianie przewiduje, że pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

3/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, 

sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 31 marca 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 599). 

 Zmiana dotyczy ustalenia siedziby, obszaru właściwości oraz zakresu spraw 

rozpoznawanych przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w obszarze właściwości Sądu 

Okręgowego w Świdnicy. Po zmianie w ww. zakresie Sąd Rejonowy w Wałbrzychu jest 

właściwy – dla miast: Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój i Wałbrzych 

oraz gmin: Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Walim oraz do 

rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, 

karnego, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i 

restrukturyzacyjnych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z 

zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów 

rejonowych  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 31 marca 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 598). 

 Zgodnie z nowelizacją Sądowi Rejonowemu w Świdnicy przekazuje się rozpoznawanie 

spraw z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wałbrzychu 

oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów 

rejonowych: w Dzierżoniowie, Kłodzku, Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. 



 

5/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i 

eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 31 marca 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 597). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Rozporządzenie określa szczegółowe 

warunki udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne 

prace rozwojowe, służące ochronie środowiska ze środków pozostających w 

dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 


