
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 29 kwietnia do 5 maja 2021 roku 

Raport na dzień 5 maja 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8. projektów ustawy oraz 

25. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 3. projektów 

rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) 

zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej. 

 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi 

(numer z wykazu UC 63) 
 

Opracowanie projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi wynika z konieczności zapewnienia stosowania Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych 
produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE, zwanego 
dalej „rozporządzeniem 536/2014”. Wprowadzenie nowych regulacji dotyczących badań 
klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi ma na celu również zwiększenie 
atrakcyjności prowadzenia badań klinicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W celu zapewnienia stosowania przepisów Rozporządzenia 536/2014 w projekcie ustawy 
uregulowano: 

 postępowanie w przedmiocie wydania pozwolenia na badanie kliniczne oraz 
pozwolenia na istotną zmianę badania klinicznego; 

 tryb powołania, skład i zadania Naczelnej Komisji Bioetycznej; 

 tryb uprawniania komisji bioetycznych do przeprowadzania oceny etycznej badań 
klinicznych; 

 zasady i tryb przeprowadzania oceny etycznej badania klinicznego oraz związane z 
tym terminy; 

 obowiązki sponsora, głównego badacza i badacza; 

 zasady odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora; 

 zasady funkcjonowania Funduszu Ochrony Uczestników Badań Klinicznych; 

 wysokość i sposób uiszczania opłat związanych z badaniem klinicznym; 

 zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z badaniem klinicznym; 

 zasady i tryb przeprowadzania inspekcji badania klinicznego. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 



Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-badaniach-klinicznych-produktow-
leczniczych-stosowanych-u-ludzi/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz 

niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD207) 
 

Celem dokonywanej zmiany przepisów jest ułatwienie możliwości realizacji inwestycji w 
zakresie lądowych elektrowni wiatrowych w gminach, które wyrażają wolę lokowania takiej 
infrastruktury oraz „odblokowanie” możliwości rozwoju budownictwa mieszkalnego w 
sąsiedztwie tych elektrowni, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa ich eksploatacji 
i zapewnienia pełnej informacji o planowanej inwestycji dla mieszkańców okolicznych terenów. 

Głównym założeniem projektu jest utrzymanie podstawowej zasady lokowania nowej 
elektrowni wiatrowej, stanowiącej, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana 
wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP). 
Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby przedmiotowej inwestycji będzie 
jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd 
całego obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H (tj. dla obszaru w promieniu 
wyznaczonym przez dziesięciokrotność całkowitej wysokości projektowanej elektrowni 
wiatrowej). Utrzymana zostaje ustawowa minimalna odległość elektrowni wiatrowej nie może 
być mniejsza niż wyznaczona zgodnie z zasadą 10H. Biorąc jednak pod uwagę ograniczenia 
wynikające z określenia jednej sztywnej zasady odległościowej, bardziej efektywnym 
podejściem w tym zakresie jest uelastycznienie ww. ustawowej zasady odległościowej i 
oddanie większego władztwa w zakresie wyznaczania lokalizacji elektrowni wiatrowych 
poszczególnym gminom w ramach procedury planistycznej zmiany MPZP opracowywanej dla 
nowej elektrowni wiatrowej. 

Możliwość uelastycznienia przez gminy minimalnej odległości będzie jednak powiązana z 
dodatkowymi prawami w zakresie konsultacji mieszkańców gmin (podczas dyskusji 
publicznych). W tym celu w przepisach dot. lokowania elektrowni wiatrowych wprowadza się 
obowiązek dla gminy zorganizowania dodatkowych dyskusji publicznych z udziałem 
zainteresowanych mieszkańców nad możliwymi do ujęcia w zmianie MPZP, w którym 
przewiduje się granice terenów pod budowę elektrowni wiatrowych, rozwiązaniami dot. 
lokalizacji planowanej elektrowni wiatrowej. Dodatkowe dyskusje publiczne będą także 
dotyczyć opracowanych projektów zmian ww. MPZP. Dodatkowo zostaną wydłużone terminy 
i doprecyzowane zasady dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu i przyjmowania uwag 
do projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko. 

Kolejnym istotnym elementem proponowanych zmian jest wzmocnienie obowiązków podmiotu 
eksploatującego elektrownie wiatrową w zakresie zapewnienia bezpiecznej eksploatacji 
elektrowni wiatrowej. Projektowana ustawa wprowadza dodatkowe obowiązki dot. czynności 
technicznych istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji elementów technicznych 
elektrowni wiatrowych, które będą realizowane przez certyfikowane przez Urząd Dozoru 
Technicznego, zwany dalej „UDT”, wyspecjalizowane techniczne serwisy komercyjne, których 
działania będą monitorowane i weryfikowane przez UDT. Prowadzony będzie dedykowany 
rejestr podmiotów mogących świadczyć tego typu usługi. Weryfikowane także będzie, czy 
eksploatujący elektrownię wiatrową korzysta z usług certyfikowanego serwisu. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-inwestycjach-
w-zakresie-elektrowni-wiatrowych-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
3. Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych 

(numer z wykazu UC76) 
 

Celem projektowanej ustawy jest: 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-badaniach-klinicznych-produktow-leczniczych-stosowanych-u-ludzi/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-badaniach-klinicznych-produktow-leczniczych-stosowanych-u-ludzi/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-elektrowni-wiatrowych-oraz-niektorych-innych-ustaw/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-elektrowni-wiatrowych-oraz-niektorych-innych-ustaw/


– zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 
z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania 
społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie 
(UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1); 

– implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1504 z dnia 7 
października 2020 r. zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów 
finansowych (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 50). 

Przepisy te będą stosowane od dnia 10 listopada 2021 r. 

Rozporządzenie zobowiązuje państwa członkowskie UE do wprowadzenia w prawie krajowym 
rozwiązań zapewniających skuteczne stosowanie przepisów tego rozporządzenia. W tym celu 
projektowana ustawa: 

 wskaże Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) jako organ właściwy do nadzoru nad 
dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć 
gospodarczych, 

 przyzna KNF odpowiednie uprawnienia nadzorcze (m.in. do zawieszania konkretnych 
ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia działalności 
przez dostawców oraz do współdziałania z organami wymiaru sprawiedliwości i 
organami nadzoru z innych państw członkowskich UE), 

 wprowadzi odpowiednie sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie 
przepisów rozporządzenia lub ustawy, 

 wprowadzi odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za poprawność i prawdziwość 
informacji podawanych w dokumentach informacyjnych sporządzanych w związku z 
ofertą finansowania społecznościowego, 

 wprowadzi przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej i zasad przechowywania 
dokumentacji związanej ze świadczeniem usług finansowania społecznościowego dla 
przedsięwzięć gospodarczych, 

 uprości niektóre wymogi informacyjne spoczywające na emitencie papierów 
wartościowych – w przypadku ofert publicznych prowadzonych poza platformami 
finansowania społecznościowego, ale za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, emitent 
będzie miał możliwość sporządzenia jedynie arkusza kluczowych informacji 
inwestycyjnych zamiast memorandum informacyjnego. 

Z dniem 10 listopada 2023 r. ulegnie podwyższeniu próg kwotowy wpływów z tytułu emisji 
papierów wartościowych, który zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu, z 2,5 mln euro 
do 5 mln euro. Oferty publiczne, z których zakładane wpływy wyniosą między 2,5 a 5 mln euro, 
zostaną z tym dniem objęte obowiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego (lub 
arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, w przypadku ofert prowadzonych za 
pośrednictwem firmy inwestycyjnej). Zgodnie z rozporządzeniem właściciele projektów 
finansowanych na platformach finansowania społecznościowego będą mogli pozyskać środki 
do 5 mln euro bez konieczności sporządzania prospektu. Natomiast przez okres 2 lat od dnia 
rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (tj. do dnia 9 listopada 2023 r.) w państwach, w 
których próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, powyżej którego 
należy sporządzić prospekt, wynosi mniej niż 5 mln euro, dopuszcza się prowadzenie ofert 
finansowania społecznościowego bez konieczności sporządzenia prospektu jedynie do 
wartości nieprzekraczającej progu przewidzianego w prawie krajowym. 

W celu implementacji dyrektywy projektowana ustawa dokona nowelizacji ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.) 
przez wyłączenie stosowania przepisów tej ustawy do dostawców usług finansowania 
społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-finansowaniu-spolecznosciowym-
dla-przedsiewziec-gospodarczych/ 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-finansowaniu-spolecznosciowym-dla-przedsiewziec-gospodarczych/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-finansowaniu-spolecznosciowym-dla-przedsiewziec-gospodarczych/


 
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy — Prawo 

spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali (numer z wykazu UB2) 
 
Projektowana ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo 
spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali ma na celu przede wszystkim wzmocnienie pozycji 
prawnej członków spółdzielni mieszkaniowych, usprawnienie funkcjonowania tych podmiotów, 
jak również dostosowanie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1465, i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11), zwanej dalej 
„u.s.m”. 
Celem projektu jest również wprowadzenie rozwiązań prawnych mających na celu zachęcenie 
zarządów spółdzielni do podejmowania inwestycji mających na celu ustanawianie 
spółdzielczych lokatorskich praw do lokali. Rozwiązania te stanowią realizację Narodowego 
Programu Mieszkaniowego. 
Natomiast przedstawione zmiany w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 oraz z 2021 r. poz. 11), zwanej dalej „u.w.l.”, są przeniesieniem do 
ustawy dorobku orzecznictwa dotyczącego statusu majątkowego wspólnoty oraz wskazania 
jej organów. Projekt zawiera również zmiany usprawniające proces podejmowania uchwał w 
trybie obiegowym oraz rozszerzenie umocowania zarządu do zawierania umów będących 
realizacją uchwał wspólnoty, ze skutkiem dla wszystkich właścicieli lokali. Przewidziany został 
także przepis szczególny względem zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego 
rozwiązań regulujących dopuszczalność przeprowadzenia – za zgodą sądu – licytacji lokalu 
zadłużonego członka wspólnoty. 
Art. 49 i 491 u.s.m. umożliwiają osobom zainteresowanym realizację przed sądem roszczeń o 
ustanowienie odrębnej własności lokalu w przypadku bezczynności spółdzielni. W odniesieniu 
do osób, z którymi spółdzielnia zawarła umowę o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu 
albo dokonała przydziału takiego prawa, lub ich następców prawnych, jeżeli lokal ten znajduje 
się w budynku posadowionym na gruncie, który posiada nieuregulowany stan prawny w 
rozumieniu art. 113 ust. 6 u.g.n. lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności albo 
użytkowania wieczystego gruntu, projekt przewiduje przyznanie im członkostwa z mocy prawa. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-spoldzielniach-
mieszkaniowych-ustawy-prawo-spoldzielcze-oraz-ustawy-o-wlasnosci-lokali/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (numer 
z wykazu 94). 

 

Obecnie rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
przewiduje sporządzanie projektu budowlanego w postaci papierowej. Obowiązujące 
rozporządzenie należy więc dostosować do tego, aby można było sporządzać projekt 
budowlany również w postaci elektronicznej. Dlatego proponowane zmiany w obecnym 
rozporządzeniu głównie służą wykonaniu przepisów, które wejdą w życie w dniu 1 lipca 2021 r. 

W zakresie projektu budowlanego sporządzanego w postaci papierowej projekt 
rozporządzenia przewiduje rezygnację z obowiązku dołączania do niego karty tytułowej, której 
zawartość w zasadzie znajduje się na stronach tytułowych poszczególnych części projektu 
budowlanego i jej sporządzanie rodzi problemy w praktyce (uchylenie § 4 nowelizowanego 
rozporządzenia). Odnośnie do projektu budowlanego w postaci elektronicznej założeniem jest, 
aby projekt ten odpowiadał projektowi budowlanemu w postaci papierowej. Jednak pewne 
różnice z przyczyn technicznych musiały zostać uwzględnione. 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-spoldzielniach-mieszkaniowych-ustawy-prawo-spoldzielcze-oraz-ustawy-o-wlasnosci-lokali/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-spoldzielniach-mieszkaniowych-ustawy-prawo-spoldzielcze-oraz-ustawy-o-wlasnosci-lokali/


Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-formy-projektu-budowlanego/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i 
egzaminu maturalnego (numer z wykazu 36E). 

 

Konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i 
egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem z 
dnia 21 grudnia 2016 r.”, wynika z potrzeby dostosowania jego przepisów do zmian 
wprowadzonych  ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.) w 
zakresie zasad przystępowania do egzaminu maturalnego. Zgodnie z art. 127 tej ustawy, od 
roku szkolnego 2021/2022, umożliwiono zwolnienie zdającego egzamin maturalny z 
obowiązku przystąpienia do części pisemnej z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego 
w przypadku posiadania określonych kwalifikacji zawodowych. 

Projektowane rozporządzenie wprowadza również zmiany w zakresie dostosowania 
przepisów rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2016 r. do rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. 
482), który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2022/2023 dla absolwentów szkół 
nowego ustroju szkolnego. W latach szkolnych 2022/2023–2028/2029 egzaminy maturalne 
będą równolegle przeprowadzane zgodnie z przepisami obu rozporządzeń, dla różnych 
zdających, dlatego zasadne jest, aby organizacja przeprowadzania tych egzaminów została 
ujednolicona. 
 
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-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-przeprowadzania-egzaminu-
gimnazjalnego-i-egzaminu-maturalnego/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept 

(numer z wykazu MZ 1162). 
 

W projektowanym rozporządzeniu dokonano modyfikacji w zakresie; 

1) uproszczenia zapisu wskazującego, w jaki sposób należy określać sposób dawkowania i 
tym samym wyeliminować wątpliwości interpretacyjne; 

2) skorygowania zapisu wskazującego sposób postępowania osoby realizującej receptę w 
przypadku niewpisania, wpisania w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne przez osobę wystawiającą receptę 
sposobu dawkowania w sposób eliminujący dotychczasowe nieuzasadnione i wadliwe 
rozwiązanie w zakresie wydawania dwóch najmniejszych opakowań dostępnych w obrocie w 
przypadku produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego ujętych w obwieszczeniu refundacyjnym; 

3) przywrócenia wcześniejszych zasad realizowania recept w przypadku oznaczenia na 
recepcie, że produkty, wyroby lub środki na niej przepisane wydawane są poza zakresem 
refundacji (użycie oznaczenia „X”, albo „100%” w odniesieniu do odpłatności) w kontekście 
wpisania na tej samej recepcie kodu uprawnień dodatkowych pacjenta; 

4) skorygowania przepisów § 15 ust. 1 pkt 3 i załącznika nr 3 do zmienianego rozporządzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-formy-projektu-budowlanego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-formy-projektu-budowlanego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-przeprowadzania-egzaminu-gimnazjalnego-i-egzaminu-maturalnego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-przeprowadzania-egzaminu-gimnazjalnego-i-egzaminu-maturalnego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-przeprowadzania-egzaminu-gimnazjalnego-i-egzaminu-maturalnego/


Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-recept-2/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano sześćdziesiąt 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 Rady Ministrów z dnia 5 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 5 maja 2021 roku (Dz.U. z 2021 

roku, poz. 852). 

 W rozporządzeniu przewiduje się modyfikację przepisów dotyczących obowiązku 

odbycia obowiązkowej kwarantanny do przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej 

Polskiej przez osobę, która rozpoczęła podróż z terytorium Federacyjnej Republiki 

Brazylii, Republiki Indii albo Republiki Południowej Afryki. Okres realizacji obowiązku 

odbycia kwarantanny przez ww. osobę, ulegać ma skróceniu w przypadku uzyskania 

przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 

wykonanego po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie 

wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb 

administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 5 maja 2021 roku (Dz.U. z 2021 

roku, poz. 851). 

 W związku ze zmianą nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski, w załączniku 

do rozporządzenia w lp. XV w pkt 2 określającym terytorialny zasięg działania Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wprowadza się zmianę dostosowawczą mającą na celu 

zmianę nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych 

raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i 

deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach 

lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania 

raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-recept-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-recept-2/
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/846
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/846
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/846
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/846
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/846
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/846
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/846


 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 5 maja 2021 roku (Dz.U. z 2021 

roku, poz. 846). 

 Nowelizacja zmienia załączniki nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do 

ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów 

miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika  

składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń 

danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów 

informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, 

informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów  

 Do dokumentów przekazywanych za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie 

nowelizacji stosuje się wzory dokumentów określone w przepisach rozporządzenia 

zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym nowelizującym rozporządzeniem. 

 Począwszy od 16 maja 2021 r. płatnicy składek będą mieli obowiązek umieszczania kodu 

zawodu w formularzach  zgłoszeniowych wysyłanych do ZUS (tj. ZUA i ZZA). W druku ZUA 

kod zawodu będzie umieszczany w bloku X w polu nr 1 ( dotychczas pole to było 

nieedytowalne). W druku ZZA kod zawodu będzie umieszczany w bloku V pole nr 2. 

Wprowadzenie obowiązku umieszczania dodatkowych informacji w  zgłoszeniu do 

ubezpieczeń, ZUS uzasadnia tym, że dane o wykonywanym zawodzie będą służyć 

badaniom statystycznym, analizie przyczyn absencji chorobowych w danej grupie 

zawodowej oraz prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2021 r. 

 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 kwietnia 

2021 r. w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego 

przez płatnika 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 4 maja 2021 roku (Dz.U. z 2021 

roku, poz. 841). 

 Rozporządzenie określa: szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracji o 

wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika; wzór 

deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r 

 

 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 4 maja 2021 roku (Dz.U. z 2021 

roku, poz. 837). 

 Rozporządzenie określa warunki, tryb oraz beneficjentów wsparcia na działania 

polegające na: budowie lub przebudowie sieci szerokopasmowych, wykonywaniu 

przyłączy telekomunikacyjnych, opracowywaniu gminnych planów rozwoju sieci 



szerokopasmowych, zakupach usług telekomunikacyjnych i urządzeń 

telekomunikacyjnych dla najbardziej potrzebujących, organizacji lub udziale w szkoleniach 

podnoszących kompetencje cyfrowe. Wsparcie na działania, o których mowa w art. 16a 

ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, zwanej dalej „ustawą”, może być udzielone na projekty budowy lub 

przebudowy szybkich sieci telekomunikacyjnych lub wykonania przyłączy 

telekomunikacyjnych od szybkich sieci telekomunikacyjnych do lokalizacji użytkowników 

końcowych, jeżeli na obszarze, którego ma dotyczyć projekt, nie istnieją i 

najprawdopodobniej nie powstaną na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat sieci 

dostępu nowej generacji umożliwiające świadczenie usług dostępu do Internetu o 

gwarantowanej przepustowości co najmniej 30 Mb/s oraz sporządzenia planu rozwoju 

szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy, jeżeli na tym obszarze występują 

użytkownicy końcowi, którzy nie znajdują się w zasięgu usług dostępu do Internetu o 

przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Beneficjentem wsparcia może być gmina, 

przedsiębiorca telekomunikacyjny albo podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

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

 

 

6/ Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 30 kwietnia 2021 roku (Dz.U. z 2021 

roku, poz. 815). 

 Nowelizacja dotyczy doprecyzowania listy instytucji, na które obowiązki nakłada ustawa 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, chodzi m.in. o 

dodanie do listy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność polegającą na: obrocie 

lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz 

antykami, przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie wspomnianymi 

towarami, dotyczy to transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 

tys. Euro,  bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza 

operacja, czy klika operacji, które wydają się być ze sobą powiązane. Dotyczy również 

rozszerzenia zakresu statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora 

Informacji Finansowej (GIIF), doprecyzowania przepisów dotyczących zasad 

przekazywania informacji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej 

organom krajowym oraz zagranicznym projekt zakłada również doprecyzowanie zasad 

przechowywania przez odpowiednie instytucje dokumentów i informacji uzyskanych w 

wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego a także wprowadzenia 

mechanizmów weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów 

Rzeczywistych (CRBR). 

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

pkt 4 lit. a tiret pierwsze, trzecie i czwarte, pkt 29 lit. b tiret drugie i trzecie, pkt 44 i 50–

54, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia; 2) art. 1 pkt 2, 

pkt 10, pkt 11 lit. a i b, pkt 12–28, pkt 29 lit. a i b tiret pierwsze, pkt 32–39, 41 i 56–63 



oraz art. 2, art. 4; Art. 5, art. 7, art. 10 i art. 16–21, które wchodzą w życie po upływie 6 

miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

 

7/ Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych 

ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 29 kwietnia 2021 roku (Dz.U. z 2021 

roku, poz. 802). 

 Ustawa dotyczy ujednolicenia i usprawnienia wydawania decyzji dotyczących 

naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w 

związku z importem towarów oraz wprowadzenia rozwiązań dotyczących identyfikacji 

cudzoziemców do celów podatkowych. 

 Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od 

dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: art. 13, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.; art. 

12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

8/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w 

których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga 

zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być 

wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia 

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

2021 roku, poz. 796). 

 Rozporządzenie określa: przypadki, w których wykonywanie działalności związanej z 

narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo 

atomowe, nie wymaga uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo dokonania 

powiadomienia. Rozporządzenie określa także przypadki, w których działalność 

związana z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, może być wykonywana  

na podstawie zgłoszenia oraz przypadki, w których działalność związana z narażeniem, 

o której mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, może być wykonywana na podstawie 

powiadomienia. Rozporządzenie określa ponadto graniczne wartości aktywności 

całkowitej i stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych jako kryteria 

zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo dokonania 

powiadomienia. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 


