
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 6 do 12 maja 2021 roku 

Raport na dzień 12 maja 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustawy oraz 17. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. 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 zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (numer z 
wykazu UD201) 

 

Proponowane zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), zwanej dalej „ustawą”, mają na celu umożliwienie 
uczelni posiadającej status uczelni zawodowej i spełniającej określone warunki: 

1) używania w swojej nazwie wyrazów „akademia praktyczna”; 

Wyrazy „akademia praktyczna”, zgodnie z projektowanym art. 16 ust. 1a ustawy, będą 
zastrzeżone dla uczelni zawodowej, która spełnia łącznie następujące warunki: 

 funkcjonuje co najmniej 10 lat; 

 liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego ponad 
50% studentów kształci się na studiach stacjonarnych; 

 co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako 
podstawowym miejscu pracy; 

 prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na 
co najmniej pięciu kierunkach studiów; 

 prowadzi kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów przygotowujących do 
wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy, lub kierunku 
studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra 
inżyniera; 

 żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie 
w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości 
kształcenia. 

2) prowadzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez 
konieczności posiadania porozumienia o współpracy przy prowadzeniu tych studiów 
zawartego z uczelnią posiadającą osiągnięcia w działalności naukowej w dyscyplinie, do której 
jest przyporządkowany kierunek tych studiów (art. 53 ust. 5 ustawy). 



Zgodnie z art. 15 ustawy uczelnia zawodowa prowadzi kształcenie uwzględniające potrzeby 
otoczenia społeczno-gospodarczego na studiach wyłącznie o profilu praktycznym, na których 
ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne. 
Uczelnia zawodowa oprócz studiów pierwszego stopnia może także prowadzić studia drugiego 
stopnia, jednolite studia magisterskie oraz kształcenie specjalistyczne. Wiele uczelni 
zawodowych działa od lat na lokalnych i regionalnych rynkach edukacyjnych, współpracując z 
otoczeniem społeczno-gospodarczym. Uczelnie te zapewniają szeroką ofertę kształcenia 
praktycznego dla potrzeb rynku pracy, którą odzwierciedla liczba studentów, sukcesywny 
rozwój własnej kadry dydaktycznej i stabilność jej zatrudnienia. Uczelnie te kształcą 
studentów, którzy uzyskują w trakcie studiów wiedzę, kompetencje i umiejętności, atrakcyjne 
dla rynku pracy. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-
szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-oraz-ustawy-przepisy-wprowadzajace-ustawe-prawo-o-
szkolnictwie-wyzszym-i-nauce/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (numer z 

wykazu UD194) 
 

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), zwanej dalej „ustawą”, 
mających na celu wzmocnienie w uczelniach wolności nauczania, wolności słowa, badań 
naukowych, ogłaszania ich wyników oraz debaty akademickiej. 

W projekcie przewiduje się dodanie do katalogu przykładowych zadań rektora, określonego w 
art. 23 ust. 2 ustawy, dodatkowego zadania polegającego na zapewnianiu w uczelni 
poszanowania wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich 
wyników, a także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty uczelni 
z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni. 

Kluczową regulacją przewidzianą w projektowanej ustawie jest dodanie w art. 275 ustawy ust. 
1a, zgodnie z którym wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych 
nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego. 

Projekt przewiduje zniesienie istniejącej obecnie możliwości zawieszenia przez rektora 
nauczyciela akademickiego w pełnieniu obowiązków w toku postępowania wyjaśniającego 
prowadzonego w jego sprawie. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-
szkolnictwie-wyzszym-i-nauce/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (numer z wykazu RD346). 
 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych został opracowany w celu uaktualnienia 
minimalnego poziomu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę. 

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzenia 
pracowników. Projekt rozporządzenia przewiduje – w odniesieniu do pracowników 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – podwyższenie kwot minimalnego poziomu 
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wynagrodzenia zasadniczego określonego w I Tabeli w załączniku nr 3 do rozporządzenia i 
ustalenie ich w wysokości: 

 2 000 zł w I kategorii zaszeregowania (dotychczas 1 700 zł), 

 3 300 zł w XXII (ostatniej) kategorii zaszeregowania (dotychczas 3 000 zł). 

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę określony w I Tabeli w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie jest tożsamy 
z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, określonym w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 15 września 2020 r. 

Pracodawca samorządowy określa w regulaminie wynagradzania, m.in. szczegółowe warunki 
wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zatem, mimo że projektowany w rozporządzeniu 
poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego jest niższy (w kategoriach zaszeregowania 
I – XIX) od kwoty 2 800 zł, to pracodawca ma możliwość ustalenia wynagrodzenia 
pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, w taki sposób, aby jego 
wysokość nie była niższa od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Proponuje się także zmiany w katalogu stanowisk określonym w załączniku nr 3 do 
nowelizowanego rozporządzenia w II Tabeli. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień (2 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wynagradzania-pracownikow-samorzadowych/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje 
zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz 
towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie 
elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku (numer z wykazu 307). 

 

Projektowane rozporządzenie określa wzór znaku informującego podróżnych o możliwości 
zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i 
usług, oraz określa pieczęć potwierdzającą wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, 
a także określa dane, które powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE będący 
podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz wydruk tego dokumentu.  

Zgodnie z przepisem § 2 projektowanego rozporządzenia wzór znaku do oznaczania punktów 
sprzedaży towarów, informującego podróżnych, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy o 
VAT, o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, 
określa załącznik do rozporządzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-znaku-
informujacego-podroznych-o-mozliwosci-zakupu-towarow-od-ktorych-przysluguje-zwrot-
podatku-od-towarow-i-uslug-pieczeci-organu-celnego-potwierdzajacej-wyw/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania 
drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (numer z 
wykazu 385). 

 

Projekt rozporządzenia został opracowany na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 
2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu 
paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859, z późn. zm.), zgodnie z którym minister 
właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, towary inne 
niż wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 1-3a ww. ustawy, których przewóz jest objęty systemem 
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monitorowania przewozu i obrotu, wraz ze wskazaniem masy, ilości, objętości lub wartości 
tych towarów, oraz przypadki, w których ich przewóz nie podlega temu systemowi, 
uwzględniając konieczność przeciwdziałania uszczupleniom w zakresie podatku od towarów i 
usług lub podatku akcyzowego. W przypadku przewozu gazu LPG przemieszczanego poza 
procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem e-DD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 18b lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, przewóz ten winien być 
zgłoszony również do systemu monitorowania przewozu i obrotu SENT. 

Zmiana rozporządzenia polega na wyłączeniu z systemu monitorowania przewozu i obrotu 
towarów z pozycji CN ex 2711 (gaz LPG), w przypadku gdy są one przemieszczane poza 
procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem e-DD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 18b lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, z nadanym numerem 
referencyjnym, uzyskanym z krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 
2 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Organy KAS będą 
posiadać informacje o przemieszczanym gazie LPG w takim przypadku. Wprowadzone 
rozwiązanie odciąży podmioty, które dokonują przewozu gazu LPG do innych celów niż do 
napędu silników pojazdów samochodowych albo zwolnionych od akcyzy ze względu na 
przeznaczenie, z rejestrowania ich przewozów w systemie monitorowania przewozu i obrotu 
(SENT).  
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-towarow-ktorych-przewoz-jest-objety-systemem-monitorowania-
drogowego-i-kolejowego-przewozu-towarow-oraz-obrotu-paliwami-opalowymi-2/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne, komunikat (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano trzydzieści sześć 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, 

komunikaty: 

 

1/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu 

elektronicznego, którymi powinny być opatrzone 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 12 maja 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 r., poz. 881). 

 Celem nowelizacji jest ułatwienie osobom fizycznym będącym podatnikami 

wykonywania obowiązku w zakresie aktualizacji danych określonego w ustawie z dnia 

13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 

poprzez udostępnienie w e-Urzędzie Skarbowym kreatora zgłoszenia ZAP-3 

umożliwiającego aktualizację danych osoby fizycznej będącej podatnikiem.  

Rozporządzenie wprowadza możliwość opatrywania zgłoszenia ZAP-3 przy pomocy 

podpisu elektronicznego opartego na zestawie danych wykorzystanych do 

uwierzytelnienia tego użytkownika w e-Urzędzie Skarbowym. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 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 10 maja 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 r., poz. 879). 

 W rozporządzeniu przewiduje się: 

1. wyłączenie spod ograniczenia dotyczącego liczby pokoi w hotelach, które mogą 

być udostępniane gościom, w zakresie dotyczącym: 

a) żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz żołnierzy wojsk sojuszniczych przebywających czasowo w 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonych 

w formie aplikacji uzupełniającej, a także innych osób, których obecność jest 

konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury, w tym przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację 

prokuratorską, w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz 

egzaminów sędziowskiego, prokuratorskiego i referendarskiego;  

2. umożliwienie umieszczania w dokumencie elektronicznym, o którym mowa w art. 

50 ust. 3 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.), 

dodatkowej informacji o wystawieniu danej osobie zaświadczenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 pkt 14 zmienianego rozporządzenia (tj. o uzyskaniu statusu osoby 

zaszczepionej przeciwko COVID¬ 19), co jest uzasadnione usprawnieniem procesu 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, bowiem od uzyskania statusu osoby 

zaszczepionej zależy m.in. możliwość skorzystania z niektórych świadczeń opieki 

zdrowotnej bez konieczności wykonywania testu w kierunku SARS¬CoV¬2; 

3. modyfikacje przepisów dotyczących organizowania zgromadzeń w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 

631) w zakresie liczby osób mogących brać udział w tych zgromadzeniach 

(analogicznie do limitów, które obowiązują w odniesieniu do tzw. imprez 

okolicznościowych); 

4. wyłączenie spod zakazu zgromadzeń kolejnych kategorii aktywności o 

charakterze publicznym; 

5. regulacje umożliwiające wzięcie udziału w wydarzeniu   finał rozgrywek w piłce 

nożnej mężczyzn pn. Liga Europy organizowanym przez Unię Europejskich 

Związków Piłkarskich (UEFA) w Gdańsku w dniu 26 maja 2021 r. osobom 

posiadającym negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS¬CoV¬2 

wykonanego przed przekroczeniem granicy państwowej na terytorium 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w okresie 48 godzin, 

licząc od momentu wyniku tego testu. 

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

wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. d i e, które wchodzą w życie z dniem 15 maja 2021 r. 



 

3/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 10 maja 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 r., poz. 873). 

 Rozporządzenie wydawane jest na podstawie upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 

5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Upoważnienie to zostało zmienione ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, z późn. zm.), z mocą od dnia 16 maja 2021 r. Ustawa 

ta wprowadziła obowiązek przekazywania przez płatników składek informacji o kodzie 

wykonywanego zawodu przez ubezpieczonych, a co z tym związane obowiązek 

gromadzenia tych danych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Centralnym 

Rejestrze Ubezpieczonych. W związku ze zmianą delegacji ustawowej dotychczasowe 

rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 219) obowiązuje do 

dnia 15 maja 2021 r., w związku z czym konieczne jest wydanie nowego 

rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej regulującego kwestie danych 

zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez ZUS. Ponadto, w związku ze 

zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w projekcie rozporządzenia zostały 

uzupełnione dane w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych dotyczące podlegania 

ubezpieczeniom o informację o wykonywanym zawodzie. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2021 r. 

 

 

4/ Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz 

niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 7 maja 2021 roku (Dz.U. z 2021 r., 

poz. 868). 

 Ustawa dotyczy dostosowania przepisów związanych z efektywnością 

energetyczną do rozwiązań obowiązujących w UE, doprecyzowania części pojęć w 

celu usprawnienia procesu wydawania świadectw efektywności energetycznej, 

wprowadzenia możliwości realizacji obowiązku dotyczącego efektywności 

energetycznej w formie programów dofinansowań wymiany urządzeń grzewczych u 

odbiorców końcowych. Przepisy związane z efektywnością energetyczną zostały 

dostosowane do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Unijne państwa 

prezentują dużą różnorodność, jeśli chodzi o systemy zobowiązujące do 



efektywności energetycznej dotyczące osiąganych oszczędności energii, w 

zależności od krajowych uwarunkowań. Ponadto, doprecyzowano części pojęć, aby 

usprawnić proces wydawania świadectw efektywności energetycznej. 

Wprowadzono możliwość realizacji obowiązku dotyczącego efektywności 

energetycznej w formie programów dofinansowań wymiany urządzeń grzewczych u 

odbiorców końcowych. Zaangażowanie przedsiębiorstw energetycznych powinno 

przyspieszyć proces wymiany najmniej ekologicznych źródeł w ogrzewnictwie 

indywidualnym i będzie uzupełnieniem programu „Czyste Powietrze”, jeśli chodzi o 

wymianę tzw. kopciuchów na bardziej efektywne formy ogrzewania. Najważniejsze 

rozwiązania: wprowadzono dodatkowe – obok świadectw efektywności 

energetycznej – środki służące realizacji unijnego celu oszczędności energii. Jak 

wskazuje się w uzasadnieniu dzięki zaproponowanym zmianom, do realizacji celu 

dotyczącego efektywności energetycznej wliczane będą inwestycje finansowane 

m.in. z budżetu państwa, budżetu samorządów, budżetu UE, środków z pomocy 

udzielanej przez państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz 

środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, a także wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Ponadto wprowadzono możliwość rozliczania zobowiązań dotyczących 

oszczędności energii poprzez realizację przedsięwzięć służących poprawie 

efektywności energetycznej u odbiorców końcowych w ramach programów 

bezzwrotnych dofinansowań. Programy te będą polegać m.in. na: 

- wymianie urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania lub 

przygotowania ciepłej wody użytkowej; 

- przyłączaniu odbiorców do sieci ciepłowniczej.  

System świadectw efektywności energetycznej obejmie przedsiębiorstwa paliwowe 

wprowadzające do obrotu paliwa ciekłe do celów transportowych. Powstanie 

centralny rejestr oszczędności energii finalnej, który prowadzić będzie Instytut 

Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. W rejestrze będą 

gromadzone dane dotyczące m.in. zrealizowanych projektów efektywności 

energetycznej. Rejestr uszczelni system monitorowania i raportowania 

oszczędności energii powstałych z realizacji programów unijnych i krajowych. 

Wzmocniono  przepisy  dotyczące zawierania umów o poprawę efektywności 

energetycznej w sektorze publicznym. 

Aby podnieść jakość sporządzanych audytów efektywności energetycznej, 

doprecyzowano  wymagania wobec osób przygotowujących te audyty. 

Doprecyzowano zakres informacji dotyczących efektywności energetycznej 

pozyskiwanych od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

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

pkt 1 lit. a oraz pkt 3 i 6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia; 2) art. 1 pkt 10 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.; 3) art. 

1 pkt 1 lit. b, pkt 4 i 26, art. 5 oraz art. 13, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 

2022 r. 



 

5/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 7 maja 2021 roku (Dz.U. z 

2021 r., poz. 864). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 4a ust. 7 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 i 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 23 maja 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 2021 r. 

 

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

okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 7 maja 2021 roku (Dz.U. z 

2021 r., poz. 863). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 4 ust. 3 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 i 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 23 maja 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 2021 r. 

 

 

 

 

 


