
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 20 do 26 maja 2021 roku 

Raport na dzień 26 maja 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2. projekty ustaw oraz 23. 

projekty rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 8. projektów rozporządzeń dotyczących 

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

one omówione w tekście poniżej. 

 

Na podstawie opinii, uwag i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców 
Polska Miedź przygotowano uwagi do Pakietu rozwiązań regulacyjnych umożliwiających 
zaangażowanie przemysłu w rozwój Odnawialnych Źródeł Energii, sporządzonego przez 
Federację Przedsiębiorców Polskich w ramach działalności Komitetu Energii i Środowiska, 
które zostaną uzgadniane z kilkoma Ministerstwami (m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii). 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-fpp-pakiet-rozwiazan-regulacyjnych-
umozliwiajacych-zaangazowanie-przemyslu-w-rozwoj-oze/  
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu zarządzającego trybami 

obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym (numer z wykazu MZ 1169). 
 

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania techniczne pozwalające na jednolite zarządzanie 
trybami obsługi pacjentów oczekujących w szpitalnym oddziale ratunkowym, zwanym dalej 
„SOR”, oraz przypisanie ich do odpowiedniej kategorii według stopnia pilności udzielenia 
świadczeń medycznych, a także przeprowadzanie segregacji medycznej przy wykorzystaniu 
elektronicznych narzędzi. Dotyczy to również osób przetransportowanych do SOR przez 
zespoły ratownictwa medycznego. Wykorzystanie funkcjonalności systemu zarządzającego 
trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym umożliwia bieżące informowanie 
pacjentów o przewidywanym średnim  i indywidualnym czasie oczekiwania na udzielenie im 
pomocy medycznej przez lekarza udzielającego świadczeń w SOR z uwzględnieniem trybu 
pilności (priorytetu) przyjęcia wyznaczonym przez personel medyczny na podstawie stanu 
zdrowia. 

Projekt rozporządzenia w zakresie minimalnych wymagań funkcjonalnych dla TOPSOR 
przewiduje, m. in. rejestrację czasu przybycia pacjenta do SOR, odnotowanego jako czas 
pobrania w automacie biletowym biletu z oznaczeniem indywidualnego numeru pacjenta, 
czasu rozpoczęcia segregacji medycznej i czasu rejestracji pacjenta, całościowe i częściowe 
pomiary czasu pobytu pacjenta w SOR, pomiar i prezentację średnich czasów oczekiwania 
pacjenta, pomiar i prezentację indywidualnych czasów oczekiwania oraz przechowywanie 
zgromadzonych danych, możliwość przeprowadzania segregacji medycznej za pomocą Karty 
Segregacji Medycznej (KSM), prowadzonej w postaci elektronicznej, możliwość obsługi 
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TOPSOR na komputerach PC i urządzeniach przenośnych, możliwość integracji z 
kardiomonitorem, przekazywanie do serwera centralnego TOPSOR logów dotyczących 
zdarzeń w TOPSOR i odbieranie danych, możliwość generowania statystyk pracy oraz 
możliwość dwustronnej komunikacji z systemami zewnętrznymi. Proces segregacji medycznej 
prowadzony będzie zgodnie z algorytmem Emergency Severity Index (ESI). Rozporządzenie 
określa także sposób administrowania TOPSOR, w podziale na zadania wykonywane na 
poziomie centralnym i lokalnie – w podmiotach leczniczych posiadających SOR-y. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-systemu-
zarzadzajacego-trybami-obslugi-pacjenta-w-szpitalnym-oddziale-ratunkowym/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od 
towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (numer z wykazu 369). 

 

Projekt przewiduje: 

 czasowe obniżenie (do 31 grudnia 2021 r.) stawki VAT do 0% dla 
darowizn/nieodpłatnych świadczeń następujących towarów/usług na rzecz organizacje 
pożytku publicznego (OPP): 

1. towarów związanych z ochroną zdrowia (w tym m.in. wyrobów medycznych i 
farmaceutycznych, środków dezynfekujących, testów diagnostycznych, 
środków ochrony indywidualnej – maseczek, okularów ochronnych, 
kombinezonów, ochraniaczy na buty, czepków, rękawic) – które następnie 
zostaną przez OPP przekazane wskazanym podmiotom leczniczym, 

2. a także usług remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy, robót 
konserwacyjnych lub montażowych wykonywanych bezpośrednio w budynkach 
będących częścią zakładów leczniczych, w których wykonywana jest 
działalność lecznicza przez wskazane podmioty lecznicze. 

Warunkiem stosowania preferencji jest odpowiednie – wskazane w 
projektowanym § 10bc ust. 2 – udokumentowanie dokonanych transakcji. 

 odwołanie w § 10 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia do ogłoszonego w Biuletynie Informacji 
Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia wykazu podmiotów udzielających 
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19. 

 
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-towarow-i-uslug-dla-ktorych-obniza-sie-stawke-podatku-od-
towarow-i-uslug-oraz-warunkow-stosowania-stawek-obnizonych-2/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 

40 PLUS” (numer z wykazu MZ 1174). 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 
PLUS” stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 48e ust. 5 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.). Projektowana regulacja ma na celu 
ocenę organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną 
diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 
PLUS”, zwany dalej „programem pilotażowym”, zakłada, że pacjent będzie mógł skorzystać z 
pakietu badań diagnostycznych w ramach tego programu bez skierowania od lekarza. 
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Program pilotażowy zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów 
dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. Uczestnictwo w 
programie pilotażowym jest dobrowolne. Zakłada się realizację pakietu badań 
diagnostycznych dla świadczeniobiorców jednorazowo. Projektowane przepisy zakładają 
objęcie świadczeniobiorców od 40. roku życia (wg roku kalendarzowego urodzenia) 
profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. 
Okres realizacji programu pilotażowego będzie trwał od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2021 
r. Informacja o możliwości skorzystania z badania oraz ankieta, która pozwoli na ocenę 
czynników ryzyka i wykonanie pakietu badań diagnostycznych. Świadczeniobiorca ma prawo 
wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę o realizację programu 
pilotażowego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-programu-
pilotazowego-profilaktyka-40-plus/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego 
sposobu finansowania (numer z wykazu MZ 1175). 

 

Aktualne przepisy wykonawcze określające wykaz świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych poza ryczałtem systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej uniemożliwiają wprowadzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
nielimitowanego finansowania wszystkich świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
oraz świadczeń w ramach sieci kardiologicznej, udzielanych przez świadczeniodawców 
działających w systemie zabezpieczenia. 

Zmiany w projekcie rozporządzenia polegają na wyłączeniu z finansowania w formie ryczałtu 
sytemu zabezpieczenia wszystkich świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz 
wybranych świadczeń udzielonych w ramach sieci kardiologicznej, o której mowa w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego 
opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. poz. 880), co umożliwi 
wprowadzenie przez NFZ nielimitowanego finansowania tych świadczeń. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-wykazu-swiadczen-opieki-zdrowotnej-wymagajacych-
ustalenia-odrebnego-sposobu-finansowania/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (numer z wykazu MZ 
1155). 

 

Projekt rozporządzenia dookreśla wymogi dotyczące lokalu apteki, aby mogły być w niej 
wykonywane szczepienia ochronne. Przewiduje także niezbędne minimum w zakresie 
podstawowego wyposażenia izby szczepień lub pomieszczenia, które pełni taką funkcję. 

Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców. 
Projekt nakłada bowiem obowiązki na podmioty prowadzące apteki, które podejmą się 
prowadzenia ww. szczepień ochronnych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-zdrowia-apteki/ 
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6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
metody zapobiegania COVID-19 (numer z wykazu MZ 1153). 

 

Celem proponowanej zmiany jest umożliwienie przeprowadzania szczepień ochronnych w 
aptekach ogólnodostępnych. 

Projekt rozporządzenia wskazuje w katalogu podmiotów uprawnionych do wykonywania 
szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 apteki ogólnodostępne. Projekt rozporządzenia 
będzie miał wpływ na mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców. Projekt przewiduje bowiem 
możliwość prowadzenia szczepień jako metody zapobiegania COVID-19 przez podmioty 
prowadzące apteki ogólnodostępne. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-zdrowia-apteki/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu (numer z wykazu 18). 
 

Projektowane rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe i tworzy warunki do 
sprawnego funkcjonowania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwanej dalej 
„GESUT”, 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 typowe 
sytuacje występujące w obszarze prowadzenia ewidencji, mając na względzie jak najwyższy 
stopień jej informatyzacji. Projekt rozporządzenia określa: 

 szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT i krajowej 
bazie GESUT, 

 tryb i standardy tworzenia i aktualizacji tych baz oraz udostępniania danych z tych baz. 

W projektowanym rozporządzeniu zachowano sprawdzone rozwiązania funkcjonujące 
w obowiązującym rozporządzeniu. Dodatkowo wprowadzone zostały istotne zmiany związane 
z usprawnieniem prowadzenia ewidencji, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb w 
zakresie gromadzonych informacji, postępu technologicznego w dziedzinie geodezji i 
kartografii. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-
geodezyjnej-ewidencji-sieci-uzbrojenia-terenu/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie 
podatku od towarów i usług (numer z wykazu 387). 

 

Projektowane rozporządzenie określa nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie 
podatku od towarów i usług tj. VAT–R. Powyższe stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 
98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 685, 694 i 802), w związku ze zmianami, jakie wprowadza w ustawie projekt ustawy o 
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UC60, druk 
sejmowy nr 1114). 

Projektowana ustawa uchyla pojęcie sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju oraz 
regulacje odnoszące się do tej sprzedaży. W to miejsce projekt ustawy wprowadza pojęcie 
wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz regulacje w tym 
zakresie 
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W związku ze zmianami wprowadzanymi ww. projektem ustawy zasadne jest zaktualizowanie 
wzoru zgłoszenia VAT–R o pola dotyczące informacji o statusie podatnika ułatwiającego 
dostawy towarów w rozumieniu art. 7a ust. 1 i 2 oraz art. 109b ust. 1 ustawy o VAT. Informacje 
te umożliwią organom podatkowym efektywniejsze monitorowanie realizowania obowiązków 
przez podmioty objęte zakresem wskazanych przepisów ustawy o VAT. 

 
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-dokumentow-zwiazanych-z-rejestracja-w-zakresie-
podatku-od-towarow-i-uslug/ 
 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano trzydzieści siedem aktów prawnych tzn. ustawy, 

rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, 

obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Z powyższych publikacji w 

zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą następujące akty prawne: 

 

1/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 maja 2021 r. 

w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy od samochodu osobowego 

lub brak obowiązku zapłaty akcyzy od niektórych pojazdów samochodowych oraz wzoru 

zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego 

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

z 2021, poz. 959). 

 Rozporządzenie określa wzór: dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na 

terytorium kraju z tytułu: nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 

niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, dokonania w pojeździe 

samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, 

zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, 

nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na 

terytorium kraju, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej 

czynności podlegającej opodatkowaniu, i nie ustalono, że akcyza została zapłacona. 

Rozporządzenie określa także wzór dokumentu potwierdzającego brak obowiązku 

zapłaty akcyzy na terytorium kraju z tytułu: nabycia wewnątrzwspólnotowego 

samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego samochodu ciężarowego lub specjalnego, o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, dokonania w pojeździe zarejestrowanym na 

terytorium kraju zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na 

samochód ciężarowy lub specjalny, o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 t. Rozporządzenie określa także wzór zaświadczenia 

stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wzorow-dokumentow-zwiazanych-z-rejestracja-w-zakresie-podatku-od-towarow-i-uslug/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wzorow-dokumentow-zwiazanych-z-rejestracja-w-zakresie-podatku-od-towarow-i-uslug/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wzorow-dokumentow-zwiazanych-z-rejestracja-w-zakresie-podatku-od-towarow-i-uslug/


2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 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 25 maja 2021 roku (Dz. U. 

z 2021, poz. 957). 

 W rozporządzeniu przewiduje się: 

1) wprowadzenie regulacji umożliwiających zwolnienie z obowiązku odbycia 

kwarantanny przez osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego 

w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przylocie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną; 

2) wprowadzenie możliwości korzystania z usług hotelarskich przez osoby 

biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, 

lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego w Mistrzostwach Europy Seniorów w 

Sprincie Kajakowym i Parakajakarstwie w Poznaniu, które odbędą się w dniach 

od 3 do 6 czerwca 2021 r., a także związanych z tym wydarzeniem 

akredytowanych dziennikarzy, osób z obsługi technicznej oraz osób 

wskazanych przez organizatorów tego wydarzenia; 

3) wprowadzenie możliwości prowadzenia działalności twórczej związanej z 

wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (w całym zakresie ujętym w 

Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) w odpowiednim reżimie 

sanitarnym, w szczególności z limitowaną liczbą widzów lub słuchaczy 

biorących udział w danym wydarzeniu; 

4) wprowadzenie możliwości prowadzenia szkoleń i współzawodnictwa w 

sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;  

5) wprowadzenie regulacji doprecyzowujących sytuacje, w których na otwartym 

powietrzu w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie 

sportowym bierze udział więcej niż 1 grupa uczestników; 

6) wprowadzenie nowych limitów liczby miejsc udostępnianych publiczności, 

podczas meczów kadry narodowej w piłce nożnej mężczyzn; 

7) uchylenie przepisu uniemożliwiającego przemieszczanie się na pokładzie 

statku powietrznego osobie, której temperatura ciała jest równa albo przekracza 

38°C; 

8) wprowadzenie możliwości prowadzenia przez biblioteki publiczne i naukowe 

działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń; 

9) nadanie Straży Marszałkowskiej na terenach będących w zarządzie 

Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu uprawnienia do weryfikacji dokumentu 

potwierdzającego ziszczenie się okoliczności uzasadniających brak stosowania 

się do nakazu zasłaniania ust i nosa; 

10) wprowadzenie wyjątku od zakazu zgromadzeń dotyczącego organizowania 

zajęć szkoleniowych dla nauczycieli związanych z zapobieganiem wśród dzieci 

i młodzieży negatywnym skutkom pandemii wywołanej zakażeniami wirusem  

SARS-CoV-2, prowadzonym na podstawie programów i przedsięwzięć 

ustanawianych przez Ministra Edukacji i Nauki lub zadań zleconych przez tego 



Ministra na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 maja 2021 r. 

w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie 

gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 24 maja 2021 roku (Dz. U. 

z 2021, poz. 950). 

 Rozporządzenie zostało wydane w celu wsparcia kolejnej grupy mikroprzedsiebiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), stanowiących grupę szczególnie 

dotkniętych skutkami pandemii COVID -19, będących leasingobiorcami. Instrumentem 

finansowym wskazanym w rozporządzeniu jest instrument w formie gwarancji 

udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) obejmujących transakcje 

leasingowe. Rozporządzenie 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 finansowego i pożyczki leasingowej). Pomoc w formie gwarancji transakcji 

leasingowej będzie udzielana do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

4/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 21 maja 2021 roku (Dz. U. 

z 2021, poz. 934). 

 Rozporządzenie określa, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 

ust. 1–1d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje w przypadkach, o 

których mowa w tych przepisach, jednak nie dłużej niż do dnia 6 czerwca 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2021 r. 

 

5/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  



 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 21 maja 2021 roku (Dz. U. 

z 2021, poz. 933). 

 Rozporządzenie określa, że zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4a ust. 1 i 1a 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje wszystkim 

osobom uprawnionym do jego pobierania na podstawie art. 4a, jednak nie dłużej niż 

do dnia 6 czerwca 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2021 r. 

 


