
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 13 do 19 maja 2021 roku 

Raport na dzień 19 maja 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6. projektów ustaw oraz 34. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 8. projektów 

rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) 

zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej. 

 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o ekonomii społecznej (numer z wykazu UD185) 
 

Ustawa o ekonomii społecznej wprowadza do polskiego porządku prawnego rozwiązania w 
istotny sposób uzupełniające system funkcjonujących do tej pory mechanizmów instrumentów 
służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Obecnie wsparcie w tym zakresie realizowane jest na dwóch zasadniczych płaszczyznach. 
Pierwsza z nich obejmuje działania polegające na budowaniu lub odtwarzaniu kompetencji 
niezbędnych do pełnienia ról społecznych i zawodowych przed podjęciem zatrudnienia. 
Działania takie adresowane są zarówno do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. 
od osób długotrwale bezrobotnych, po uzależnionych i bezdomnych) w centrach i klubach 
integracji społecznej, jak również podejmowane w formule warsztatów terapii zajęciowej 
działania dedykowane osobom niepełnosprawnym. Druga płaszczyzna obejmuje różnorodne 
formy reintegracji, w której osoby korzystające ze wsparcia są jednocześnie pracownikami. 

Projekt ustawy oddziałuje na jednostki samorządu terytorialnego, które w myśl projektu ustawy 
opracowują diagnozę sytuacji społecznej, w tym potencjału podmiotów ekonomii społecznej w 
zakresie realizacji usług społecznych, a także określają zadania publiczne i usługi społeczne 
zlecane w nowych trybach. 
 
Projekt ustawy na etapie uzgodnień (2 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-ekonomii-spolecznej/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (numer z wykazu UD210) 

 

Projekt wprowadza do Kodeksu Pracy pracę zdalną, co umożliwi kontynuowanie wykonywania 
przez pracowników pracy zdalnej, także po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu 
epidemii COVID-19. Obowiązujące przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość 
świadczenia pracy poza zakładem pracy w formie telepracy, jednak w sposób mniej elastyczny 
niż przywołana regulacja dotycząca pracy zdalnej. Obowiązująca przesłanka regularności 
wykonywania pracy w formie telepracy, z uwagi na jej nieostrość, budziła zawsze wiele 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-ekonomii-spolecznej/


wątpliwości interpretacyjnych. Projektowane regulacje zastąpią przepisy Kodeksu pracy 
dotyczące telepracy, które zostaną uchylone. 

Najważniejsze regulacje przewidziane w projekcie ustawy polegają na: 

1) wprowadzeniu definicji pracy zdalnej, zgodnie z którą pracą zdalną będzie praca polegająca 
na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i 
uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z 
wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; 

2) przyjęciu, że praca zdalna będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę 
albo już w trakcie zatrudnienia (w tym drugim przypadku do zmiany umowy o pracę – w 
zakresie miejsca wykonywania pracy – nie będzie wymagana forma pisemna); 

3) umożliwieniu polecenia przez pracodawcę w szczególnych przypadkach (tj. w okresie 
obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, lub gdy jest to niezbędne ze względu na 
obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w 
dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe) – wykonywania pracy 
zdalnej przez pracownika, przy zastrzeżeniu uprzedniego oświadczenia przez pracownika o 
posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy w tej formie;  

4) uregulowaniu obowiązku określania zasad wykonywania pracy zdalnej w:  

– porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową 
(zakładowymi organizacjami zawodowymi),  

– regulaminie ustalonym przez pracodawcę – jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia z 
zakładową organizacjązwiązkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi) oraz w 
przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa (w tym 
przypadku regulamin byłby ustalany po konsultacji z przedstawicielami pracowników); 

5) umożliwieniu wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika także w przypadku, gdy 
nie zostało zawarte porozumienie albo regulamin, o których mowa w pkt 4, określające zasady 
wykonywania pracy zdalnej; 

6) wprowadzeniu możliwości wiążącego wycofania się z pracy zdalnej przez pracodawcę lub 
pracownika – w terminie 3 miesięcy od dnia jej podjęcia; 

7) uregulowaniu obowiązków pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną 
(m.in. dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania 
pracy zdalnej, pokrycia kosztów związanych z pracą zdalną) oraz przyznania stronom 
uprawnienia do zawarcia porozumienia w zakresie wykorzystywania przez pracownika 
prywatnych narzędzi pracy i materiałów w pracy zdalnej;  

8) unormowanie prawa kontroli pracownika przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy 
zdalnej;  

9) ustanowieniu zakazu dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną; 

10) zagwarantowaniu pracownikowi wykonującemu pracę zdalną prawa do przebywania na 
terenie zakładu pracy na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników; 

11) wprowadzeniu szczególnych zasad w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

12) wyodrębnieniu incydentalnej pracy zdalnej, do której z uwagi na jej szczególnych 
charakter, nie będą stosowane niektóre przepisy dotyczące pracy zdalnej; 

13) umożliwieniu pracownikowi przekazywanie wszystkich wniosków, dla których przepisy 
Kodeksu pracy przewidują formę pisemną, w postaci papierowej lub elektronicznej. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-
ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych-
oraz-ustawy-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku/ 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych-oraz-ustawy-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych-oraz-ustawy-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych-oraz-ustawy-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku/


Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i 

powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (numer z wykazu RD362). 
 

W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się: 

 wprowadzenie zmian wynikających z ustawy zmieniającej m.in. dostosowanie 
rozporządzenia do zmiany wynikającej z art. 7 ust. 1 pkt. 6 Pgik (zastąpienie wyrazów 
„prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału 
terytorialnego kraju” wyrazami „prowadzenie państwowego rejestru granic oraz 
powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju”); 

 dostosowanie standardów technicznych tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji 
państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, 
zwanym dalej „PRG”, do postępu technologicznego dotyczącego danych 
przestrzennych; 

 wprowadzenie zmian wynikających z ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo 
o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66), ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 
i 2255, z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409 oraz z 2018 r. poz. 2354), ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378) 
dostosowujące nazwy instytucji; 

 wprowadzenie nowoczesnych metod prezentacji i udostępniania danych za pomocą 
usług sieciowych zgodnych ze standardem Web Map Service (WMS) i Web Feature 
Service (WFS), co przełoży się na możliwość udostępnienia danych w dowolnym 
portalu internetowym, który ma możliwość podłączenia takiej usługi; 

 odbiurokratyzowanie czynności związanych z weryfikacją bazy PRG na korzyść 
weryfikacji prowadzonej wraz z aktualizacją; 

 wprowadzenie zmian redakcyjnych i dostosowujących brzmienie niektórych 
dotychczasowych regulacji do obowiązujących przepisów prawa i rozwoju 
technologicznego. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-
panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów (numer z wykazu 14). 
 

Projektowane rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe i tworzy warunki do 
sprawnego funkcjonowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w szczególności jej 
aktualizacji i udostępniania informacji w niej zawartych z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii w tym usług sieciowych. Jednocześnie niniejszy projekt zakłada osiągnięcie celów 
wskazanych w upoważnieniu ustawowym, za pomocą zwięzłych, prostych i logicznych 
przepisów. Proponowane rozwiązanie reguluje w sposób wystarczający wszystkie typowe 
sytuacje występujące w obszarze prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, mając 
na względzie jak najwyższy poziom jej informatyzacji. 

Projekt rozporządzenia określa: 

 szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji; 

 organizację i tryb tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych ewidencji; 

 wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego. 

W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się wprowadzenie zmian dostosowujących do 
rzeczywistych potrzeb w zakresie gromadzonych informacji oraz postępu technologicznego, a 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju/


także dostosowanie, uporządkowanie i doprecyzowanie treści i czytelności rozporządzenia 
w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-ewidencji-
miejscowosci-ulic-i-adresow/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie 

sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (numer z wykazu B561). 
 

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w § 5 ust. 2 – 3 oraz w § 6 ust. 6. 
Jednocześnie dodaje się § 6 ust. 5a. 

Zmiana przepisu § 5 ust. 2 rozporządzenia ma na celu wskazanie, że obowiązek uiszczenia 
opłat sądowych za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie 
procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę sądową będzie dotyczył, po dniu 
1 lipca 2021 r., wyłącznie postępowań rejestrowych o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, 
zainicjowanych na skutek wniosku składanego za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, którego podstawę stanowi dokument sporządzony przy wykorzystaniu 
wzorca udostępnionego w tym systemie. 

Projektowana treść przepisu § 5 ust. 3 uwzględnia faktyczny sposób uiszczania opłat w 
postępowaniach prowadzonych w trybie S24. Dodanie § 6 ust. 5a rozporządzenia ma na celu 
usprawnienie identyfikacji dowodów wpłaty. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-zmieniajace-
rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-uiszczania-oplat-sadowych-w-sprawach-cywilnych/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (numer z wykazu 31). 
 

Projektowana regulacja wprowadza zmiany i uzupełnienia związane z uwzględnieniem potrzeb 
osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowaniem istniejących przepisów do obecnego 
stanu wiedzy technicznej, oraz dostępnych technologii wykorzystywanych przy projektowaniu 
i budowie sieci gazowych.  

Do najistotniejszych zmian należy: 

• dopuszczenie przy budowie sieci gazowych nowych materiałów (materiały kompozytowe); 

• określenie wymagań, jakie powinny spełniać gazociągi budowane z kompozytów; 

• wprowadzenie pojęcia pasów eksploatacyjnych i określenie ich szerokości dla 
poszczególnych gazociągów w celu ułatwienia operatorom sieci gazowych przeprowadzania 
czynności eksploatacyjnych na gazociągu; 

• określenie odległości pomiędzy gazociągiem a elektrownią wiatrową; 

• doprecyzowanie wymogów dotyczących odległości gazociągów o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym (MOP) powyżej 10 MPa od budynków; 

• doprecyzowanie przepisów dotyczących przeprowadzania prób wytrzymałości i szczelności 
gazociągów; 

• doprecyzowanie klasyfikacji stacji gazowych ze względu na ciśnienie robocze;  

• wskazanie możliwości stosowania urządzeń do zagospodarowania energii odpadowej na 
potrzeby produkcji energii elektrycznej na stacjach gazowych; 

• doprecyzowanie wymagań dla tłoczni gazu. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-ewidencji-miejscowosci-ulic-i-adresow/
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-warunkow-
technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-sieci-gazowe-i-ich-usytuowanie/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru 

dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i 
zwrotu (numer z wykazu 689). 

 

Celem projektu jest uwzględnienie zmiany art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach 
osobistych wprowadzonej ustawą z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach 
osobistych oraz niektórych innych ustaw, która ma przede wszystkim na celu dostosowanie 
przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 
zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli Unii i dokumentów 
pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do 
swobodnego przemieszczania się. 

Rozporządzenie określa wzory: 

1. dowodu osobistego – załącznik nr 1 

2. wniosku o wydanie dowodu osobistego – załącznik nr 2 

3. formularza odbioru dowodu osobistego – załącznik nr 3 

4. formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – załącznik nr 4 

5. zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – załącznik nr 6 

6. formularza zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych 
osobowych – załącznik nr 5 

7. zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego – załącznik nr 7 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-wzoru-
dowodu-osobistego-jego-wydawania-i-odbioru-oraz-utraty-uszkodzenia-uniewaznienia-i-
zwrotu/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników 
oraz osób działających na rzecz instytucji obowiązanej (numer z wykazu 344). 

 

Projekt rozporządzenia ma na celu wprowadzenie zasad postępowania ze zgłoszeniami o 
działaniach o charakterze represyjnym podejmowanych wobec pracowników albo innych osób, 
które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, 
o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy. 

Projekt rozporządzenia określa sposób: 

 odbierania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) zgłoszeń, o 
których mowa w art.53a ust. 3 ustawy, 

 postępowania z tymi zgłoszeniami,  

 przechowywania tych zgłoszeń, 

 informowania o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia GIIF będzie odbierał zgłoszenia zarówno w postaci 
papierowej, jak i elektronicznej. Zastrzeżono przy tym, że środki komunikacji dedykowane do 
przyjmowania zgłoszeń i realizacji działań, podejmowanych przez GIIF po przyjęciu 
zgłoszenia, mają co najmniej być niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w 
ramach zwykłej działalności GIIF oraz zapewniać poufność, integralność i dostępność 
informacji, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione, a także 
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umożliwiać przechowywanie zgłoszeń w sposób zapewniający prowadzenie przez GIIF 
działań następczych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-
odbierania-zgloszen-dotyczacych-dzialan-o-charakterze-represyjnym-wobec-pracownikow-
oraz-osob-dzialajacych-na-rzecz-instytucji-obowiazanej/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków 
sprawozdawczych i informacyjnych (numer z wykazu 391). 

 

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 
2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków 
sprawozdawczych i informacyjnych. 

Projektowane rozporządzenie zakłada przesunięcie terminu na dostosowanie działalności TFI 
do nowych wymogów o 4 miesiące. TFI uzyskają dodatkowy czas na dokonanie oceny 
członków organów statutowych TFI pod kątem nowych wymogów określonych w art. 11 ustawy 
zmieniającej. Komisja Nadzoru Finansowego uzyska dodatkowy czas na przeprowadzenie 
postępowań administracyjnych w przedmiocie wyrażenia zgody na powołanie członków 
zarządu TFI odpowiedzialnych za nadzorowanie kluczowych obszarów działalności tych 
podmiotów tj. inwestycji i ryzyka. 
 
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-okreslenia-innych-terminow-wykonania-niektorych-obowiazkow-
sprawozdawczych-i-informacyjnych/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu 
właściwego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu 
karnego (numer z wykazu 309). 

 

Projekt rozporządzenia określi sformalizowany wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz 
polecenia przelewu na rachunek organu właściwego do poboru należności wynikających z 
grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego. Projektowana zmiana pozwoli na określenie 
prawidłowej identyfikacji dowodu wpłaty należności za mandat karny. Niezbędnym elementem 
tejże wpłaty będzie seria i nr mandatu oraz PESEL ukaranego bądź, jeżeli wpłacający nie 
posiada nr  PESEL – seria i numer paszportu lub seria i numer innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

Rozporządzenie oddziałuje na jednostki samorządu terytorialnego – w odniesieniu do 
należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących 
dochód jednostki samorządu terytorialnego. Rachunki bankowe urzędów gmin właściwych do 
przyjmowania wpłat należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu 
karnego będą uznawane kwotami tych wpłat, dokonywanych z wykorzystaniem 
dedykowanego formularza. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzoru-
formularza-wplaty-gotowkowej-oraz-polecenia-przelewu-na-rachunek-organu-wlasciwego-
do-poboru-naleznosci-wynikajacych-z-grzywien-nalozonych-w-drodze-mandat/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  
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W analizowanym okresie opublikowano dwadzieścia dwa akty prawne tzn. ustawy, 

rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, 

obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Z powyższych publikacji w 

zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą następujące akty prawne: 

 

1/ Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację 

kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 19 maja 2021 roku (Dz.U. z 2021 

r., poz. 922). 

 Ustawa dotyczy ujednolicenia specustaw inwestycyjnych, wyeliminowania 

wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania ich przepisów oraz 

wprowadzenia sprawdzonych rozwiązań przewidzianych w przepisach innych ustaw, 

które przyczynią się do usprawnienia procesu inwestycyjnego.  

W uzasadnieniu aktu prawnego wskazuje się, że w ustawie przewidziano rozwiązania 

polegające w szczególności na: 

1. doprecyzowaniu przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne; 

2. zastosowaniu dobrze funkcjonujących rozwiązań przewidzianych w innych 

specustawach inwestycyjnych; 

3. zweryfikowaniu listy inwestycji objętych specustawą przesyłową, poprzez zmianę 

części już w niej wymienionych oraz dodanie nowych, a także uwzględnieniu specyfiki 

inwestycji w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

4. zrezygnowaniu z epizodyczności ustawy; 

5. daniu operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego i gazowego 

możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym prowadzonym przez jednostki 

samorządu terytorialnego; 

6. zwolnieniu operatora systemu przesyłowego, operatora systemu przesyłowego 

gazowego oraz spółki PERN S.A. z siedzibą w Płocku z obowiązku sporządzania i 

przesyłania Prezesowi Krajowego Zasobu Nieruchomości wykazu, o którym mowa w art. 

10 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 18 maja 2021 roku (Dz.U. z 

2021 r., poz. 913). 

 Rozporządzenie określa wzór formularza: 1) zawiadomienia o zakończeniu budowy, 

stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, 2) zawiadomienia o zakończeniu budowy 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, 

3) wniosku o pozwolenie na użytkowanie, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia, 

4) wniosku o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót 

budowlanych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia – w tym w formie 
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dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.  

 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 maja 2021 

r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od 

dochodów spółek kapitałowych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 18 maja 2021 roku (Dz.U. z 

2021 r., poz. 912). 

 Rozporządzenie określa wzór: 1) deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i 

należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E), stanowiący załącznik 

nr 1 do rozporządzenia; 2) załącznika do deklaracji CIT-8E – informacji o wysokości 

przychodów i innych danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od 

dochodów spółek kapitałowych (CIT/EZ), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.  

Wzory, o których mowa powyżej stosuje się począwszy od roku podatkowego 

rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2020 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

 

 

 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 17 maja 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 r., poz. 906). 

 Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579, z późn. zm.), zmieniono nazwę 

frakcji, którą gminy są zobowiązane zbierać selektywnie –„odpady komunalne ulegające 

biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji” zastąpiono 

terminem „bioodpady”. Kwestie dotyczące selektywnego zbierania odpadów reguluje 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  

29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028), wydane na podstawie art. 4a 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z uwagi 

na zmianę upoważnienia ustawowego ww. nowelizacją ustawy dotychczasowe 

rozporządzenie zostało utrzymane w mocy przez 24 miesiące do dnia 6 września 2021 r. 

W związku z powyższym zaszła potrzeba dostosowania terminologii w obecnie 

obowiązującym rozporządzeniu przez wydanie nowego rozporządzenia, w którym 

zmienione zotało nazewnictwo frakcji odpadów zbieranych selektywnie, tj. frakcja 

„odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów” 

zostanie zastąpiona terminem zgodnym z ww. ustawą tj. „bioodpady”. Dodatkowo 

wychodząc naprzeciw zgłaszanym problemom zaproponowano przepis, aby pojemniki na 

odpady zostały oznaczone odpowiednim napisem oraz pokryte odpowiednim kolorem 
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tylko w części nie mniejszej niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla 

korzystających z pojemników, co wpłynie na ograniczenie ewentualnych kosztów 

związanych z koniecznością wymiany pojemników na nowe w odpowiednich kolorach. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021r. 

 

 

5/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 maja 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 r., poz. 905). 

 W rozporządzeniu przewiduje się: 

1. modyfikację terminów wprowadzania zmian dotyczących funkcjonowania 

określonych sektorów życia społecznego oraz gospodarki; 

2. zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy 

Rzeczypospolitej Polskiej członków Państwowej Komisji Badania Wypadków 

Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz Państwowej  

Komisji Badania Wypadków Kolejowych, wykonujących zadania służbowe poza 

granicami kraju; 

3. uprawnienie kolejnych grup osób (urodzonych w latach 2004 2005) do szczepienia 

przeciwko COVID-19; 

4. skrócenie terminu - z trzech miesięcy do 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego 

wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 - po upływie którego szczepieniu mogą zostać 

poddane osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem tym wirusem.  

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

wyjątkiem § 1 pkt 11 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021 r.   

 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 maja 

2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do 

wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru 

Beneficjentów Rzeczywistych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 maja 2021 roku (Dz.U. z 

2021 r., poz. 903. 

 W rozporządzeniu  wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w 

Bydgoszczy do: 

1) prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwanego dalej 

„Rejestrem”, oraz określania organizacyjnych warunków jego prowadzenia;  

2) przetwarzania informacji o: 

a) beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58 ustawy  z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 

zwanej dalej „ustawą”, 

b) osobach, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy;  



3) opracowywania analiz statystycznych dotyczących informacji przetwarzanych w 

Rejestrze; 

4) nakładania w drodze decyzji kar pieniężnych, o których mowa w art. 153 ust. 1 i 3 

ustawy; 

5) podejmowania działań w celu zapewnienia prawidłowości oraz aktualizacji informacji 

zawartych w Rejestrze, w tym wydawania decyzji, o których mowa w art. 61b ust.  2 

ustawy. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


