
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 8 do 14 kwietnia 2021 roku 

Raport na dzień 14 kwietnia 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1. projekt ustawy oraz 43. 

projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy 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 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych. 
 
Opinia Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o organizowaniu zadań na 
rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie 
mobilizacji gospodarki (nr w wykazie prac legislacyjnych UD 186), które zostało przesłane do 
Ministerstwa Obrony Narodowej 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/opinia-zppm-do-projektu-ustawy-o-pmg-nr-w-
wykazie-prac-ud-186/  
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD 202) 
 

W świetle dotychczasowych przepisów nowelizowanej ustawy wykonanie obowiązkowego 
szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu 
wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego. W 
wyniku zmiany w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanej dalej „ustawą”, wykonanie obowiązkowego 
szczepienia ochronnego będzie poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia 
przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego (zwane dalej 
badaniem). Zgodnie z projektowanym art. 17 ust. 2a ustawy badanie będzie przeprowadzać 
lekarz albo inna osoba posiadająca kwalifikacje, określone na podstawie ust. 10 pkt 2a. 
Powyższe upoważnienie umożliwi Ministrowi Zdrowia określenie kwalifikacji osób 
przeprowadzających badanie kwalifikacyjne w rozporządzeniu w sprawie obowiązkowych 
szczepień ochronnych. Zmiana jest podyktowana planowanym nadaniem uprawnień do 
kwalifikacji szczepień stosowanych przy szczepieniach obowiązkowych osób dorosłych (np. 
WZW typu b, p/wściekliźnie, tężcowi) i zalecanych (p/grypie, pneumokokom) ze wskazaniem 
wykonywania takiego badania wykluczającego przeciwskazania do szczepienia przez 
felczerów, pielęgniarki, położne, tak aby zwiększyć dostępność personelu przy udzielanych 
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świadczeniach. Zmieniane przepisy nie będą miały wpływu na realizację szczepień przeciwko 
COVID -19. 

Konsekwentnie projekt dostosowuje w art. 17 ust. 4 oraz ust. 5 ustawy, przepisy wskazując, 
że za czynność wydania zaświadczenia ze wskazaniem daty i godziny przeprowadzonego 
badania oraz za wydanie skierowania do konsultacji specjalistycznej osoby objętej 
obowiązkiem szczepienia ochronnego jest odpowiedzialna przeprowadzająca badanie. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zapobieganiu-
oraz-zwalczaniu-zakazen-i-chorob-zakaznych-u-ludzi-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzanie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz 
deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (numer z wykazu 340). 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz 
deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy został sporządzony w związku ze zmianami 
wprowadzanymi do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 722, z późn. zm.) ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 

Projekt rozporządzenia określa: 

1. nową wersję wzoru deklaracji Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z 
wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) – formularz szczegółowy AKC–
4/L(zał. nr 1); 

2. nową wersję wzoru deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia 
wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników 
spalinowych) – AKC-WG (zał. nr 2); 

3. nowy wzór deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów 
akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku 
akcyzowego – AKC–KZ (zał. nr 3). 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-
rozporzadzanie-w-sprawie-wzorow-deklaracji-podatkowych-dla-podatku-akcyzowego-oraz-
deklaracji-w-sprawie-przedplaty-akcyzy/  
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (numer z wykazu MZ 1137). 
 

Projektowana nowelizacja wprowadza w załączniku do ww. rozporządzenia zmiany, będące 
odpowiedzią na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji pacjentów Celem tych propozycji 
jest zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych. Ponadto część zmian uszczegóławia 
obowiązujące przepisy aby wyeliminować problemy interpretacyjne. 

Zmiany w rozporządzeniu (m.in.): 

1. Wprowadzono nową pozycję cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe do 180 
sztuk miesięcznie lub zamiennie cewniki jednorazowe urologiczne niepowlekane do 
180 sztuk miesięcznie (lp. 138); 

2. Wprowadzono zmiany w zakresie środków absorpcyjnych (lp. 100 i 101); 
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3. Rozszerzono kryteria przyznawania wyrobów medycznych: rękaw uciskowy 
płaskodziany z krytym szwem (lp. 69) nogawica uciskowa płaskodziana z krytym 
szwem (lp. 70), czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash 
Glucose Monitoring – FGM) (lp. 137), wózek inwalidzki specjalny (lp. 130), wózek 
inwalidzki specjalny dziecięcy o pacjentów po amputacjach lub z wrodzonym brakiem 
kończyn (lp. 131). 

Ponadto ujednolicono nazewnictwo w lp. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62 i 63 dotyczące fizjoterapeutów oraz skorygowano objaśnienie 
dotyczące okresu użytkowania. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wykazu-wyrobow-medycznych-wydawanych-na-zlecenie/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wzoru wniosku o 

zwrot opłaty paliwowej (numer z wykazu 130). 
 

Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 
w art. 37oa ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o 
Krajowym Funduszu Drogowym. Przepisy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – 
Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. …) wprowadziły zmiany przepisów ustawy 
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym w zakresie regulacji 
dotyczących opłaty paliwowej w celu osiągnięcia pełnej spójności przepisów regulujących 
opłatę paliwową z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 
2020 r. poz. 722, z późn. zm.). 

Projektowane rozporządzenie przewiduje określenie wzoru wniosku o zwrot opłaty paliwowej. 
Oczekiwanym efektem będzie możliwość ubiegania się o zwrot opłaty paliwowej przewidziany 
w przepisach ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-infrastruktury-oplata-paliwowa/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wzoru informacji w 

sprawie opłaty paliwowej (numer z wykazu 131). 
 

Celem projektowanego rozporządzenia jest dostosowanie przepisów do regulacji ustawy z 
dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. …), która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach 
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268). 

Projektowane rozporządzenie przewiduje zmianę wzoru informacji w sprawie opłaty 
paliwowej.  Oczekiwanym efektem będzie dostosowanie przepisów rozporządzenia do 
regulacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym w zakresie 
terminów, w jakich podmioty obowiązane są złożyć informację o opłacie paliwowej właściwym 
organom. W pozostałym zakresie wzór informacji w sprawie opłaty paliwowej nie uległ zmianie. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-infrastruktury-oplata-paliwowa/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (numer z 
wykazu 126). 
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Uwzględniając przepisy art. 73c ustawy – Prawo o duchu drogowym, które wejdą w życie 4 
czerwca 2021 r. oraz regulacje mające na celu uszczelnienie systemu opodatkowania akcyzą 
samochodów osobowych, o których mowa w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 860) w projektowanym 
rozporządzeniu zaproponowano zmianę przepisów rozporządzenia obowiązującego w 
zakresie § 2 ust. 1, § 19 ust. 2 i § 25 oraz dodanie w § 18 w ust. 1 w pkt 4 lit. c oraz ust. 1a, a 
także § 25a rozporządzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-infrastruktury-prawo-o-ruchu-drogowym/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do 
ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (numer z wykazu 127). 

 

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) oraz prowadzoną równolegle 
nowelizację przepisów w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic 
rejestracyjnych, projekt obejmie odpowiednio dodanie lub zmianę przepisów rozporządzenia 
obowiązującego w zakresie związanym z czynnościami organów rejestrujących przy 
dokonywaniu rejestracji oraz czasowej rejestracji pojazdu z urzędu uwzględniając czynności, 
jakie organ rejestrujący będzie wykonywał w związku z regulacjami art. 73c ustawy – Prawo o 
ruchu drogowym, a także określoną nową adnotację urzędową z tym związaną. 

W projekcie zaproponowano też odejście od wypełniania przez organ rejestrujący karty 
pojazdu, w sytuacji złożenia wniosku o rejestrację on-line nowego pojazdu na formularzu 
elektronicznym, o którym mowa w art. 73c ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, gdyż 
regulacje art. 73c tej ustawy (oraz art. 26 wspomnianej na wstępie ustawy z dnia 14 sierpnia 
2020 r.) nie przewidują, aby salon w imieniu właściciela pojazdu przekazywał organowi 
rejestrującemu w postaci fizycznej oryginał wydanej karty pojazdu, celem jej uzupełnienia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-infrastruktury-prawo-o-ruchu-drogowym/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start” (numer z wykazu RD339). 
 

Proponowana zmiana ma na celu optymalizację procesu obsługi świadczeń dobry start i 
redukcję kosztów ponoszonych na obsługę tego zadania. Proponowana zmiana zakłada 
zmianę organu obsługującego świadczenie dobry start na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
który dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi oraz systemami informatycznymi, a tym 
samym będzie w bardziej efektywny sposób obsługiwał wypłatę świadczenia. Proponowane 
rozwiązanie zakłada ponadto całkowitą elektronizację procesu składania wniosków o 
świadczenie (możliwość składania wniosków wyłącznie on-line) oraz ograniczenie form 
wypłaty świadczenia wyłącznie do przekazu na rachunek bankowy. 

Organy właściwe gmin i powiatów zostaną zwolnione z realizacji zadań związanych z obsługą 
świadczenia “Dobry start”. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-
szczegolowych-warunkow-realizacji-rzadowego-programu-dobry-start/ 
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8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 
udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji 
transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19 (numer z wykazu 364). 

 

Rozporządzenie zostało zaprojektowane w celu wsparcia kolejnej grupy 
mikroprzedsiebiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), stanowiących grupę 
szczególnie dotkniętych skutkami pandemii COVID -19, będących leasingobiorcami. 

Rekomendowanym, instrumentem finansowym jest instrument w formie gwarancji udzielanych 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) obejmujących transakcje leasingowe. Projekt 
rozporządzenia zakłada obejmowanie gwarancją transakcji leasingowych wchodzących w 
skład portfela stanowiącego zbiór pojedynczych transakcji leasingowych, dla którego łączną 
kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych transakcji 
leasingowych określa umowa zawarta pomiędzy BGK a leasingodawcą. Gwarancja będzie 
obejmowała nie więcej niż 80% kwoty transakcji leasingowej, przy czym 70% kwoty udzielonej 
gwarancji objęte będzie regwarancją EFI. 

Pomoc będzie udzielana MŚP będącym leasingobiorcami (transakcje leasingu i pożyczki 
leasingowej). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień (2 etap) i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-
udzielania-przez-bank-gospodarstwa-krajowego-pomocy-publicznej-w-formie-gwarancji-
transakcji-leasingowych-w-zwiazku-ze-skutkami-covid-19/ 
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Systemu 

Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (numer z wykazu 681). 
 

Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z faktu zmiany upoważnienia ustawowego, którego 
zakres został rozszerzony o sposób przydzielania, zawieszania oraz uchylania dostępu do 
Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej użytkownikom Państwowej 
Straży Pożarnej, oraz jednostkom ochrony przeciwpożarowej. 

Opisany w rozporządzeniu minimalny zbiór funkcjonalności Systemu Wspomagania Decyzji 
Państwowej Straży Pożarnej obejmuje funkcjonalności umożliwiające realizację ustawowych 
zadań nałożonych na Państwową Straż Pożarną, w szczególności ustawą o ochronie 
przeciwpożarowej. W przypadku wystąpienia awarii systemu kluczowe zadania tj. 
przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego oraz obsługa 
zdarzeń ratowniczych realizowane mają być z wykorzystaniem łączności telefonicznej, oraz 
radiowej. Kwestię przydzielania, zawieszania i uchylania uprawnień użytkownikom 
Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkom ochrony przeciwpożarowej, ze względu na dużą 
liczbę podmiotów, których dotyczy (w sumie kilkadziesiąt tysięcy), powierzono właściwym 
terytorialnie komendantom Państwowej Straży Pożarnej. 

Projekt będzie oddziaływał na zakładowe straże pożarne włączone do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego poprzez konieczność obsługi funkcjonalności w SWD PSP oraz 
konieczność obsługi wniosków o przydział dostępu do SWD PSP. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień (2 etap) i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-systemu-
wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej/ 
 
10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji 
administracyjnej (numer z wykazu 368). 

 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-udzielania-przez-bank-gospodarstwa-krajowego-pomocy-publicznej-w-formie-gwarancji-transakcji-leasingowych-w-zwiazku-ze-skutkami-covid-19/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-udzielania-przez-bank-gospodarstwa-krajowego-pomocy-publicznej-w-formie-gwarancji-transakcji-leasingowych-w-zwiazku-ze-skutkami-covid-19/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-udzielania-przez-bank-gospodarstwa-krajowego-pomocy-publicznej-w-formie-gwarancji-transakcji-leasingowych-w-zwiazku-ze-skutkami-covid-19/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej/


Zmiana  rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 
2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej 
jest związana z pracami nad uruchomieniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w 
art. 26aa § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
zwanej dalej „u.p.e.a”. Przy wykorzystaniu tego systemu wierzyciele będą przekazywali do 
organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego: wnioski egzekucyjne i 
tytuły wykonawcze lub informacje, o których mowa w art. 26 § 1e u.p.e.a. 

Do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 
r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej 
zaproponowano dodanie załącznika stanowiącego wzór tytułu wykonawczego stosowanego w 
egzekucji należności pieniężnych, który wierzyciele będą mogli stosować do dnia 30 września 
2021 r. Projektowany wzór tytułu wykonawczego został oparty na wzorze tytułu 
wykonawczego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji 
administracyjnej. Zmieniono pouczenie m.in. w zakresie prawa wniesienia, za pośrednictwem 
organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej oraz o skutkach 
wniesienia tego zarzutu nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu tytułu 
wykonawczego i po upływie tego terminu, zgodnie z art.  33 § 1, 2, 4 i 5, art. 35 § 1 i art. 35 § 
1a u.p.e.a. Zmieniono także pouczenie dotyczące obowiązku zawiadomienia organu 
egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania przez zobowiązanego oraz o skutkach 
zaniechania tego obowiązku, stosownie do art. 36 § 3 pkt 2 i § 4 u.p.e.a. oraz o przysługującym 
małżonkowi zobowiązanego prawie wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności 
majątkiem wspólnym, zgodnie z 27f § 1 u.p.e.a. Ponadto zostało uzupełnione pouczenie o 
informację, o której mowa w art. 27e § 1 i 2 u.p.e.a., że tytuł wykonawczy stanowi podstawę 
do prowadzenia egzekucji z majątku osobistego zobowiązanego i majątku wspólnego 
zobowiązanego i jego małżonka, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność 
zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje 
majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka. W takim 
przypadku tytuł wykonawczy jest podstawą do prowadzenia egzekucji również kosztów 
upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym 
prowadzonym na podstawie tego tytułu wykonawczego. 
 
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-wzorow-tytulow-wykonawczych-stosowanych-w-egzekucji-
administracyjnej/  
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt jeden 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 6 kwietnia 2021 

r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których 

wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 kwietnia 2021 roku 

(Dz.U. 2021, poz. 690). 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wzorow-tytulow-wykonawczych-stosowanych-w-egzekucji-administracyjnej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wzorow-tytulow-wykonawczych-stosowanych-w-egzekucji-administracyjnej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wzorow-tytulow-wykonawczych-stosowanych-w-egzekucji-administracyjnej/


 Załącznik do rozporządzenia wymienia rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych 

należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku 

podatkowego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

2/ Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 13 kwietnia 2021 roku (Dz.U. 2021, 

poz. 674). 

 Nowelizacja dotyczy doprecyzowania obecnie obowiązujących przepisów 

związanych z prowadzeniem przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 

centralnej ewidencji naruszeń i zapewnienia jej właściwego funkcjonowania, przez 

umożliwienie gromadzenia i przetwarzania danych w zakresie szczegółowych 

danych kontrolowanego pojazdu zgodnych z wymogami rozporządzenia (UE) 

2017/2205. W związku z tym prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu 

Drogowego centralna ewidencja naruszeń, o której mowa w art. 80 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym, zostanie powiększona o dodatkowe dane 

dotychczas niegromadzone, które – zgodnie z odpowiednimi przepisami 

rozporządzenia (UE) 2017/2205 – powinny zostać umieszczone zarówno w 

protokole drogowej kontroli technicznej pojazdu, jak i w wyniku bardziej 

szczegółowej drogowej kontroli technicznej przekazywanym w formie komunikatu 

RSI. Ustawa wprowadza obowiązek zapewnienia przez Główny Inspektorat 

Transportu Drogowego przekazywania komunikatów w systemie RSI do innych 

punktów kontaktowych UE właściwych dla rejestracji pojazdu. 

Rozporządzenie (UE) 2017/2205 ustanawia zasady mające zastosowanie do 

zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych, 

poruszających się po drogach państw członkowskich UE i wykazujących poważne 

lub niebezpieczne usterki, przekazywanych za pośrednictwem systemu wymiany 

komunikatów (systemu RSI) z wykorzystaniem architektury systemu ERRU i ma być 

stosowane od dnia 30 czerwca 2020 r. 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2 

w zakresie art. 54e ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 9 miesięcy od dnia 

ogłoszenia. 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 12 kwietnia 2021 roku 

(Dz.U. 2021, poz. 673). 

 Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 124 ust. 6 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do określenia szczegółowych wymagań 

dotyczących lokalizacji, budowy i prowadzenia składowiska odpadów, jakim 



odpowiadają poszczególne typy składowisk odpadów, a także zakresu, czasu i 

częstotliwości oraz sposobu i warunków prowadzenia monitoringu składowisk 

odpadów. Nowelizacja wynika z potrzeby doprecyzowania niektórych przepisów 

obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie składowisk odpadów, m.in. w zakresie wymagań dotyczących lokalizacji, 

budowy i prowadzenia składowisk odpadów oraz prowadzenia monitoringu składowisk 

odpadów.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy 

zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej 

gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 9 kwietnia 2021 roku (Dz.U. 

2021, poz. 665). 

 Nowelizacja wprowadza zmiany do § 7 ust. 1, z godnie z którym po zmianie wartość 

pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy na podstawie rozporządzenia nie 

przekracza łącznie wyrażonej w złotych równowartości kwoty: 1) 225 tys. euro brutto – 

w przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych 

w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 651/2014; 2) 270 tys. euro brutto – w 

przypadku pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym 

rozporządzeniem nr 1379/2013; 3) 1,8 mln euro brutto – w pozostałych przypadkach. 

Nowelizacja zmienia także § 11 określający termin, do którego jest udzielana pomoc. 

Zgodnie ze zmienionym § 1 pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

5/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 9 kwietnia 2021 roku (Dz.U. 

2021, poz. 663). 

 Rozporządzenie uchyla § 5 rozporządzenia w sprawie odpadów promieniotwórczych i 

wypalonego paliwa jądrowego. Uchylane przepisy stanowią, że nie kwalifikuje się do 

kategorii odpadów promieniotwórczych niskoaktywnych: mas ziemnych lub skalnych 

przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż, odpadów 

wydobywczych, niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie 

naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych - zawierających naturalne 

izotopy promieniotwórcze, jeżeli suma stosunków maksymalnych stężeń tych 

izotopów, wynikających z niejednorodności odpadów, do wartości określonych w 

załączniku nr 1 do rozporządzenia nie przekracza 10 dla reprezentatywnej próbki 

odpadów o masie 1 kg. 



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

 

6/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 kwietnia 2021 roku (Dz.U. 

2021, poz. 656). 

 Zgodne 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 25 kwietnia 2021 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r. 

 

7/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 kwietnia 2021 roku (Dz.U. 

2021, poz. 655). 

 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 25 kwietnia 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r. 

 

8/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu 

kas rejestrujących 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 kwietnia 2021 roku (Dz.U. 

2021, poz. 649). 

 Konieczność wprowadzenia zmian wiąże się ze znajdującym się w nim błędem. 

Pierwotnie, celem rozporządzenia MFFiPR z 15.12.2020 r. było dostosowanie 

przepisów aktu nowelizowanego do nowej unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w 

zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie 

usług oraz niektórych towarów. Jednakże, omyłkowo w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. i KasRejR – 

w zakresie usług związanych z wyżywieniem wskazano „PKWiU 52.21” zamiast 

„PKWiU 56.21”. Projekt najnowszego rozporządzenia zmieniającego ma zatem na celu 

sprostowanie omyłkowego oznaczenia PKWiU. Projektowany akt nie wprowadza 



natomiast zmian w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy 

zastosowaniu kas rejestrujących. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą 

od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

9/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia 

zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu 

wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 

2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii 

COVID-19 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 kwietnia 2021 roku (Dz.U. 

2021, poz. 646). 

 Nowelizacja dotyczy w § 7 ust. 1, zgodnie z którym po zmianie wartość pomocy 

udzielanej jednemu przedsiębiorcy na podstawie rozporządzenia nie przekracza 

łącznie wyrażonej w złotych równowartości kwoty: 1) 225 tys. euro brutto – w przypadku 

pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu 

art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 651/2014; 2) 270 tys. euro brutto – w przypadku pomocy 

udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w 

sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, 

zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz 

uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000; 3) 1,8 mln euro brutto – w 

pozostałych przypadkach.”. 

 Rozporządzenia zmienia także § 11 określający termin, do którego udzielana jest 

pomoc, poz. zmianie przepisu pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 


