
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 10 do 16 czerwca 2021 roku 

Raport na dzień 16 czerwca 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2. projekty ustaw oraz 51. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy 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 zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (numer 

z wykazu UC87) 
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw ma przede 
wszystkim na celu: 

 realizację zaleceń określonych w decyzji wykonawczej Rady ustanawiającej zalecenie 
w sprawie wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych w toku przeprowadzonej w 
2019 r. oceny stosowania przez Polskę dorobku Schengen w dziedzinie powrotów oraz 
zalecenia Komisji (UE) 2017/432 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zapewnienia 
większej skuteczności powrotów przy wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/115/WE (Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2017, str. 15); 

 realizację zaleceń określonych w decyzji wykonawczej Rady ustanawiającej zalecenie 
w sprawie wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych w toku przeprowadzonej 
w 2019 r. oceny stosowania przez Polskę dorobku Schengen w dziedzinie wspólnej 
polityki wizowej; 

 stworzenie warunków sprzyjających legalizacji pobytu cudzoziemców, którzy prowadzą 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą na podstawie wpisu 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, i którzy są 
uczestnikami programów wsparcia dla cudzoziemców w zakresie podejmowania i 
wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
organizowanych lub współorganizowanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 
ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 
publicznego. 

Projekt może oddziaływać na gminy generując możliwy wzrost dochodów budżetów tych 
jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłat skarbowych za dokonanie czynności 
urzędowej, jaką jest wydanie decyzji o cofnięciu zakazu ponownego wjazdu. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 



Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-
cudzoziemcach-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (numer z wykazu MZ 
1181). 

 

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest dostosowanie przepisów rozporządzenia 
do nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 830) przez wprowadzenie 
przepisów regulujących tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących 
liczby pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności 
podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie 
zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach 
określonych w tej ustawie, celem podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego tych 
pracowników do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze 

Projekt rozporządzenia umożliwia dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego 
Funduszu Zdrowia przekazywanie środków przeznaczonych na wzrost w/w wynagrodzeń, na 
podstawie jednorazowego raportu przekazanego przez świadczeniodawców. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-
zdrowotnej/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu 
elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (numer z wykazu 400). 

 

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w 
sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, 
którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.) jest: 

 aktualizacja (w tym poszerzenie) katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane 
poszczególnymi rodzajami podpisów elektronicznych; 

 aktualizacja tytułów i symboli formularzy podatkowych przywołanych w 
rozporządzeniu 

− w celu ułatwienia i uproszczenia składania dokumentów, dla których rozporządzenie 
wprowadza zmiany. 

W rozporządzeniu dokonano aktualizacji nazwy formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja 
o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P)”. Nowa wersja wzoru 
formularza o nazwie „deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego 
przez płatnika (AKC-P)” wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego 
pobranego i wpłaconego przez płatnika (Dz. U. poz. 841). Nowy wzór formularza będzie 
obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r. 

Dokonano aktualizacji nazwy i symbolu formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja dla 
podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS)”. Nowa 
wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych 
kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS)” wynika z aktualnie procedowanego 
rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów 
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deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin (nr 335 w wykazie prac 
legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza 
będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-przesylania-deklaracji-i-podan-oraz-rodzajow-podpisu-
elektronicznego-ktorymi-powinny-byc-opatrzone-2/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i 

jej składniki w 2022 r. (numer z wykazu MZ 1173). 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 19 
ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777 
oraz z 2021 r. poz. 159). Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw zdrowia, po 
zasięgnięciu opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, określa corocznie, do dnia 30 
czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez 
jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku 
kalendarzowym, uwzględniając rodzaje kosztów ponoszonych przez jednostki organizacyjne 
publicznej służby krwi w związku z pobieraniem krwi i jej składników oraz preparatyką, 
przechowywaniem i wydawaniem, a także uwzględniając średnioroczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszany przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-okreslenia-
wysokosci-oplat-za-krew-i-jej-skladniki-w-2022-r/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych 
(numer z wykazu 97). 

 

W projektowanym akcie prawnym proponuje się wprowadzenie następujących zmian do 
rozporządzenia (m.in): 

1) doprecyzowanie w projektowanym § 5 ust. 4 pkt 3 i 5, elementów jakie powinien zawierać 
opis oprogramowania zawarty w dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej przyrządu 
pomiarowego zawierającego oprogramowanie, poprzez wskazanie, iż wymagania zawarte w 
tych przepisach odnoszą się do tej części oprogramowania, która jest odpowiedzialna za 
funkcje pomiarowe realizowane przez przyrząd pomiarowy. Przyczyni się to do ułatwienia 
wnioskodawcom przygotowania wniosku o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego; 

2) dodanie do § 5 ust. 5 i 6, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, dołączanych do 
wniosku o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego dokumentów, mogących stanowić 
tajemnicę przedsiębiorstwa, poprzez umożliwienie wnioskodawcy złożenia oświadczenia o 
wyłączeniu możliwości udostępniania takich dokumentów; 

3) zmianę § 14 ust. 1 rozporządzenia, która ma charakter czysto porządkujący i uwzględnia 
dodanie do § 5 nowych ust. 5 i 6, które powinny być uwzględnione również w odesłaniu 
zawartym w § 14 ust. 1. 

Dla przedsiębiorców będzie to oznaczało uproszczenie procedur związanych ze składaniem 
wniosków o zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych w zakresie dokumentacji techniczno-
konstrukcyjnej, wniosków o dokonanie legalizacji, rozszerzenie możliwości wymiany 
przyrządów pomiarowych w ramach legalizacji ponownej dokonywanej za pomocą metody 
statystycznej. 
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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-prawnej-kontroli-metrologicznej-przyrzadow-pomiarowych/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek 

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (numer z wykazu 39). 
 

Niniejszy projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego, zawartego w 
art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 
z późn. zm.). Zgodnie z art. 47 ust. 5 ustawy minister właściwy do spraw zabezpieczenia 
społecznego określi, w drodze rozporządzenia, standard obowiązujących podstawowych 
usług świadczonych przez domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, (dalej: domy) 
oraz tryb kierowania i przyjmowania do takich domów, uwzględniając możliwości odizolowania 
ubiegających się o pomoc osób od sprawcy przemocy i przezwyciężenia sytuacji kryzysowej. 

W projektowanych przepisach wskazano, iż domy zapewniają całodobowy, okresowy pobyt 
pełnoletnim matkom z małoletnimi dziećmi i pełnoletnim kobietom w ciąży, a także pełnoletnim 
ojcom z małoletnimi dziećmi i innym pełnoletnim osobom sprawującym opiekę nad dziećmi. 
Do domu kierowane są osoby, które mają prawną opiekę nad dziećmi, dlatego nie jest zasadny 
pobyt małoletnich matek (ojców) w domu, ze względu na formalno-prawne przeszkody ich 
pobytu w domu. Ponadto doświadczenia pokazują, że małoletnie matki z dziećmi wymagają 
szczególnych form wsparcia, wykraczających poza standard usług oferowanych w domach. 

W projekcie określono tryb kierowania przez instytucje gminne osób wymagających wsparcia 
do domów. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-domow-
dla-matek-z-maloletnimi-dziecmi-i-kobiet-w-ciazy/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu i sposobu działania komisji 

orzekającej o stanie zdrowia farmaceuty (numer z wykazu MZ 1142). 
 

Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu określenie wymagań dotyczących osób 
wchodzących w skład komisji lekarskich, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania 
zawodu oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa 
wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych 
farmaceuty. Komisja lekarska orzekająca w ww. zakresie ma być powoływana przez właściwą 
ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę aptekarską. W skład komisji 
wchodzi trzech lekarzy specjalistów, wykonujących zawód lekarza co najmniej od 5 lat oraz 
posiadających specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny. 

Farmaceuta może być poddany niezbędnym badaniom lekarskim i obserwacji w podmiocie 
leczniczym. Efektem prac komisji jest wydanie orzeczenia w przedmiocie niezdolności 
farmaceuty do wykonywania zawodu, lub wykonywania ściśle określonych czynności ze 
względu na stan zdrowia. Na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej okręgowa rada 
aptekarska podejmuje uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty na 
okres trwania niezdolności do  wykonywania zawodu albo uchwałę o ograniczeniu 
wykonywania ściśle określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do 
wykonywania zawodu. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-skladu-i-
sposobu-dzialania-komisji-orzekajacej-o-stanie-zdrowia-farmaceuty/ 
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7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 
dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów 
reasekuracji (numer z wykazu 327). 

 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statycznych zakładów 
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, które zastąpi obecne rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statycznych 
zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 392 oraz z 2019 r. poz. 
1187) jest odpowiedzią na wnioski wynikające z doświadczeń Komisji Nadzoru Finansowego, 
(KNF) sprawującej nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń i zakładów  reasekuracji. 

Proponuje się rozszerzenie zakresu sprawozdawczości kwartalnej i rocznej zakładów 
ubezpieczeń wykonujących działalność ubezpieczeniową w zakresie działu I określonego w 
załączniku do ustawy (ubezpieczenia na życie), zakładów ubezpieczeń działu II określonego 
w załączniku do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe) oraz 
zakładów reasekuracji, wykonujących działalność  reasekuracyjną w zakresie reasekuracji 
ubezpieczeń działu II. 

W przypadku zakładów ubezpieczeń działu I rozszerzenie zakresu sprawozdawczości 
obejmie: 

 dodanie nowych formularzy sprawozdawczych dotyczących ubezpieczeniowych 
funduszy kapitałowych (UFK), 

 dodanie nowych formularzy sprawozdawczych dotyczących umów ubezpieczenia z 
UFK, 

 rozszerzenie zakresu danych dotyczących skarg na działalność zakładu, 

 rozszerzenie zakresu danych dotyczących sprzedaży ubezpieczeń, 

 raportowanie danych dotyczących zawartych i rozwiązanych umów ubezpieczenia w 
okresie sprawozdawczym, 

W przypadku zakładów ubezpieczeń działu II rozszerzenie zakresu sprawozdawczości 
obejmie: 

 rozszerzenie zakresu danych dotyczących skarg na działalność zakładu, 

 rozszerzenie zakresu danych dotyczących sprzedaży ubezpieczeń, 

 rozszerzenie zakresu raportowanych danych dotyczących ubezpieczeń OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

 raportowanie danych o wykonywanej przez zakład ubezpieczeń reasekuracji biernej, 

W przypadku zakładów reasekuracji działu II rozszerzenie zakresu sprawozdawczości obejmie 
raportowanie danych o wykonywanej przez zakład reasekuracji retrocesji  biernej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-
dodatkowych-sprawozdan-finansowych-i-statystycznych-zakladow-ubezpieczen-i-zakladow-
reasekuracji/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (numer z wykazu 102). 

 

Przedłożony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 2 pkt. 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). 
Rozporządzenie to znowelizuje obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
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kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608 i 2351). 

Projekt zakłada zmiany w zakresie § 267 rozporządzenia obowiązującego, których celem jest 
złagodzenie wymogów stawianych przewodom wentylacyjnym w zakresie reakcji na ogień. 

Wymóg zawarty w § 267 rozporządzenia obowiązującego stanowiący, że przewody 
wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, ogranicza możliwość 
stosowania w budynkach mieszkalnych przewodów wentylacyjnych z tworzywa sztucznego. 
Uniemożliwia to stosowanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu wentylacji i rekuperacji. 

Celem projektu rozporządzenia jest dostosowanie obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych do współczesnej wiedzy technicznej w zakresie stosowania przewodów 
wentylacyjnych z tworzywa sztucznego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-
ich-usytuowanie-2/ 
 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano trzydzieści 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/ Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 czerwca 2021 roku (Dz. 

U. z 2021, poz. 1076). 

 Najważniejszą zmianą jest przekształcenie dotychczasowego tymczasowego profilu 

zaufanego w klasyczny profil zaufany ważny przez okres trzech lat. W uzasadnieniu 

do nowelizacji wskazuje się, że „konieczność wydania aktu wykonawczego wynika z 

faktu, że na mocy art. 8 ustawy o zmianie ustawy o autostradach wprowadzone zostały 

do ustawy o informatyzacji zmiany dotyczące terminu ważności profilu zaufanego 

potwierdzonego z wykorzystaniem wideoidentyfikacji. Dotychczasowy tymczasowy 

profil zaufany stał się +zwykłym+ profilem zaufanym ważnym 3 lata, który można 

samodzielnie przedłużać tak, jak w przypadku profili zaufanych potwierdzonych w 

każdy inny sposób”. Rozporządzenie przewiduje ponadto wprowadzenie zmian 

dostosowujących dotychczasowe rozporządzenie do zmienionych przepisów ustawy o 

informatyzacji polegających na: zastąpieniu pojęcia „tymczasowy profil zaufany” 

pojęciem „profil zaufany, o którym mowa w art. 20cb ustawy”, zastąpieniu odesłań do 

uchylonego art. 20ca ustawy o informatyzacji odesłaniami do art. 20cb ustawy o 

informatyzacji oraz usunięciu przepisu wykluczającego możliwość samodzielnego 

przedłużenia profilu zaufanego potwierdzonego z wykorzystaniem wideoidentyfikacji. 

Dodatkowo w nowelizacji znalazła się zmiana polegająca na wydłużeniu okresu 
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ważności wniosku o wydanie profilu zaufanego z 14 do 30 dni (§ 1 pkt 1 

projektowanego rozporządzenia zmieniający brzmienie § 3 ust. 2 obowiązującego 

rozporządzenia), ponieważ z dotychczasowej praktyki wynika, że okres ważności 

wniosku jest niewystarczający, co okazało się istotne w czasie epidemii. Jak wskazano 

w uzasadnieniu, „zmiana ta pozwoli na zwiększenie wygody obywateli, którzy z różnych 

przyczyn nie mogli dotychczas potwierdzić profilu zaufanego w ciągu 14 dni, zwłaszcza 

tych, którzy nie posługują się biegle urządzeniami mobilnymi”. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2021 r. 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 czerwca 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielania 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty 

kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

zmieniono § 8, który po zmianie reguluje, że pomoc de minimis jest udzielana do dnia 

30 czerwca 2024 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 

 

3/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 11 czerwca 2021 roku (Dz. 

U. z 2021, poz. 1054). 

 W rozporządzeniu przewiduje się:  

1/ przedłużenie aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów do 

dnia 31 sierpnia br., z zastrzeżeniem modyfikacji, o których mowa poniżej;  

2/ wprowadzenie regulacji:  

a) umożliwiających wystawianie i przekazywanie pacjentom zaświadczeń 

dotyczących odbycia przez nich izolacji lub izolacji w warunkach domowych, 

uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 albo 

zaszczepienia przeciwko COVID-19 (w tym dookreślenie, że zaświadczenie 

takie wystawiane jest po upływie 14 dni od zaszczepienia, tj. przyjęcia 

drugiej dawki szczepionki dwudawkowej albo szczepionki jednodawkowej), 

b) umożliwiających zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny przez 

dzieci do ukończenia 11. roku życia, które przekraczają granicę 

Rzeczypospolitej Polskiej z rodzicem, który posiada negatywny wynik testu  
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w kierunku SARS-CoV-2 albo jest zaszczepiony przeciwko COVID-19, 

c) dotyczących zwiększenia liczby osób mogących brać udział w 

określonych rodzajach aktywności,  

d) umożliwiających prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu 

dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnianiu 

miejsc do tańczenia, 

e) umożliwiających spożywanie posiłków i napojów podczas określonych 

wydarzeń kulturalnych i sportowych, 

f) dotyczących zwiększenia liczby pokoi, które mogą być udostępniane 

osobom korzystającym z usług hotelarskich, 

g) dotyczących zwiększenia liczby miejsc, które mogą być udostępniane 

osobom korzystającym z usług gastronomicznych, 

h) dotyczących zniesienia limitów podróżnych korzystających ze środków 

transportu publicznego, 

i) umożliwiających odbywanie się każdego rodzaju zgromadzeń (a nie 

wyłącznie zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o 

którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 

26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach), 

j) dotyczących organizacji imprezy „Narodowa Strefa Kibica” organizowanej 

w dniu 19 czerwca 2021 r. w Warszawie na stadionie „PGE Narodowy”.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

4/ Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 czerwca 2021 roku (Dz. U. z 

2021, poz. 1047). 

 Ustawa dotyczy powołania do życia tzw. Funduszu Modernizacyjnego, którego 

działalność planowana jest na lata 2021-2030, a którego podstawowym zadaniem 

jest wsparcie wykonania ustalonego na forum Unii Europejskiej celu redukcji gazów 

cieplarnianych o 40% w 2030 r. w porównaniu do 1990 r. 

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej 

dotyczących zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych w latach 2021-2030. Dzięki zmianom, Polska będzie mogła 

skorzystać z unijnego Funduszu Modernizacyjnego, którego środki przeznaczone 

są na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności 

energetycznej w państwach UE. 

W ramach wsparcia realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznej UE do 2030 

r. Komisja Europejska utworzyła nowy instrument wspierania modernizacji systemu 

energetycznego i poprawy efektywności energetycznej w krajach UE. Dotyczy to 

unijnych państw, gdzie PKB per capita jest niższe niż 60 proc. średniej dla całej UE 

(w odniesieniu do 2013 r.). Instrumentem wspierającym będzie Fundusz 

Modernizacyjny, działający w latach 2021-2030. Fundusz stanowią środki ze 



sprzedaży 2 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu 

handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Pieniądze z Funduszu 

Modernizacyjnego zostaną rozdysponowane na 10 krajów członkowskich, z czego 

Polska otrzyma 43,4 proc. dostępnej puli środków. Wśród rozwiązań w nowelizacji 

m.in. wprowadzono procedurę ubiegania się o wsparcie ze środków Funduszu 

Modernizacyjnego.  Przewiduje ona składanie wniosków o dofinansowanie, ich 

selekcję, zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, a także 

dokumentowanie jego realizacji i osiąganych postępów realizacji.  Ze środków 

Funduszu Modernizacyjnego skorzystają przedsiębiorcy oraz jednostki sektora 

finansów publicznych, które realizują inwestycje kwalifikujące się do udzielenia 

dofinansowania. Operatorem Funduszu Modernizacyjnego będzie Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkami wskazanymi 

w art. 28 tej ustawy. 

 


