
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 17 do 23 czerwca 2021 roku 

Raport na dzień 23 czerwca 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 29. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustawy i 9. 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 finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej 

(numer z wykazu UD218) 
 

Projektowana zmiana wynika z konieczności włączenia w proces opiniowania przyznawania 
wsparcia finansowego czynnika eksperckiego. Przedmiotowy projekt zakłada, że przed 
przyznaniem wsparcia finansowego na produkcję danego utworu audiowizualnego, zostanie 
on zaopiniowany przez niezależnych ekspertów. Obecnie system ma charakter automatyczny, 
jednak praktyka przyznawania wsparcia pokazuje, że dodatkowa, niezależna ocena projektów 
powinna zostać dokonana przed przyznaniem środków. Należy nadmienić, że środki te 
pochodzą z budżetu państwa i ich wydatkowanie powinno być poprzedzone rzetelną i 
niezależną opinią dotyczącą zasadności wydatku. 

Pozostałe problemy ujęte w projekcie są efektem dokonanego przy współpracy z Polskim 
Instytutem Sztuki Filmowej przeglądu funkcjonowania systemu wsparcia produkcji 
audiowizualnych i dotyczą m.in.:  

 modyfikacji mechanizmu zwrotu dotacji przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. 
Mechanizm ten, mimo przyznawania wsparcia w trybie ciągłym, przewiduje 
konieczność zwrotu dotacji w cyklu rocznym. W efekcie powstaje praktyczny problem 
ze wsparciem przyznanym na koniec roku kalendarzowego, a wypłacanym już w 
następnym roku kalendarzowym. Propozycja przepisu ujęta w przepisie eliminuje ten 
problem; 

 konieczności precyzyjnego określenia terminu poniesienia wydatków objętych 
wsparciem – obecnie definicja kosztów kwalifikowanych nie precyzuje, kiedy wydatek 
trzeba ponieść. Projekt doprecyzowuje definicję co ułatwi rozliczenia dofinansowania; 

 dołączenia do wniosku oryginalnej wersji językowej planu finansowego – otrzymanie 
dokumentu źródłowego pozwoli na usunięcie wątpliwości związanych z prawidłowością 
tłumaczenia kluczowego dokumentu dla oceny finansowej przedsięwzięcia, czyli planu 
finansowego. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 



Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-finansowym-
wspieraniu-produkcji-audiowizualnej/ 
 
2. Projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku 

ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (numer z wykazu UB3) 
 

Celem ustawy jest przygotowanie mechanizmu rekompensaty dla gmin, które wskutek 
wchodzącej w życie z mocą wsteczną zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku 
od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r. 

Art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1276), dalej „nowela uOZE”, wprowadził z mocą 
wsteczną (tj. od 1 stycznia 2018 r.) art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 tej ustawy.  Efektem wejścia 
w życie art. 2 pkt 1 i 6 była zmiana definicji budowli w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane, która dotychczas stanowiła, iż budowlą jest każdy obiekt budowlany, który nie jest 
budynkiem lub obiektem małej architektury, m.in. części budowlane elektrowni. Z kolei efektem 
wejścia w życie art. 3 pkt 1 noweli uOZE była zmiana definicji elektrowni wiatrowej w ustawie 
z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Zgodnie ze 
znowelizowaną definicją, elektrownia wiatrowa jest instalacją odnawialnego źródła energii, 
składającą się z części budowlanej stanowiącej budowlę w rozumieniu prawa budowlanego 
oraz urządzeń technicznych, w tym elementów technicznych. Zważywszy, że ww. definicje 
mają wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, powyższe doprowadziło do zmiany 
wysokości tego podatku od elektrowni wiatrowych z mocą wsteczną, a zatem do zmniejszenia 
dochodów gmin w 2018 r. 

W projekcie ustawy określono: 

 maksymalną wysokość rekompensaty (została określona opisowo poprzez sposób jej 
obliczenia i wskazanie składników; nie planuje się określenia pułapu kwotowego w 
ustawie, gdyż z uwagi na fakt, że wysokość rekompensat jest warunkowana 
wysokością podatków od nieruchomości zróżnicowaną w poszczególnych gminach, 
rozwiązanie takie nie jest możliwe do zastosowania); 

 tryb wypłaty; 
 organy właściwe do załatwienia sprawy. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-rekompensacie-dochodow-
utraconych-przez-gminy-w-2018-r-w-zwiazku-ze-zmiana-zakresu-opodatkowania-elektrowni-
wiatrowych/ 
 
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (numer 

z wykazu UD227) 
 

Projekt ustawy ma na celu spenalizowanie czynów polegających na przekroczeniu uprawnień 
lub niedopełnieniu obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnimi przez osoby 
kierujące jednostkami organizacyjnymi zapewniającymi ten nadzór i opiekę. Należy bowiem 
podjąć niezwłoczne działania legislacyjne zmierzające do zlikwidowania luki prawnej 
powodującej bezkarność ww. osób, które kierując placówką i odpowiadając za opiekę nad 
dziećmi, nie realizują prawidłowo swoich obowiązków, działając na szkodę małoletnich. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw przewiduje 
zmiany w ustawie: 

 z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 

 z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 

 z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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Projekt wprowadza nowe czyny zabronione. W przedłożeniu projektuje się przepisy karne, 
których celem jest pociągnięcie określonych osób do odpowiedzialności karnej za 
przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad 
małoletnim, powodujących szkodę tego małoletniego. Przepisy te dotyczyć będą osób 
kierujących jednostkami objętymi systemem oświaty, żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
jednostkami instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówkami wsparcia dziennego. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-oswiatowe-
oraz-niektorych-innych-ustaw-2/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 
rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (numer z wykazu 389). 

 

Projekt obejmuje zmiany związane z potrzebą pozyskiwania danych na potrzeby Systemu 
Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) oraz będące m.in. konsekwencją wejścia w życie 
zmian w przepisach prawa. Celem zmian dotyczących SMUP jest zbudowanie powszechnego 
i kompleksowego systemu monitorowania usług publicznych świadczonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. System ma zapewnić dostęp do wysokiej jakości danych, które 
mają pozwolić na optymalizację procesu świadczenia usług publicznych. Wprowadzane 
zmiany są efektem wypracowanej w ramach projektu SMUP koncepcji podziału rozdziałów 
klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowej-klasyfikacji-dochodow-wydatkow-przychodow-i-
rozchodow-oraz-srodkow-pochodzacych-ze-zrodel-zagranicznych/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (numer z wykazu 135). 
 

Nowe przepisy techniczno-budowlane (PTB) dotyczące dróg zawarto w jednym 
rozporządzeniu zamiast obowiązujących trzech. Projektowane regulacje mają  charakter 
ogólnych wymagań funkcjonalno-technicznych, tym samym nie zawierają szczegółów 
technologicznych i materiałowych, jak miało to miejsce dotychczas. Wymagania zawarte w 
nowym rozporządzeniu gwarantują co najmniej spełnienie podstawowych wymagań 
dotyczących obiektów budowlanych, a więc stanowią zwięzły zbiór najważniejszych warunków 
i celów, których osiągnięcie jest bezwzględnie niezbędne, aby obiekt budowlany mógł zostać 
oddany do użytkowania i pełnić swoje funkcje. 

Wymagania zawarte w rozporządzeniu zostaną uszczegółowione (dookreślone, wyjaśnione) 
we wzorcach i standardach (WiS) rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw 
transportu. W WiS wskazane zostaną także metody, parametry, opisy procedur, technik i 
podejścia metodycznego, oraz zaproponowane typowe (powtarzalne) rozwiązania projektowe, 
instrukcje postępowania itd. Tym samym WiS będą zawierać rekomendowane, ale nie 
wykluczające innych, metody i parametry pozwalające na spełnienie wymagań zawartych w 
nowych PTB. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-przepisow-
techniczno-budowlanych-dotyczacych-drog-publicznych/ 
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3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (numer z wykazu 
RD384). 

 

Analiza efektów oraz procesu realizacji w 2020 r. Rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”, zwanego dalej „Programem”, 
skłaniają do kontynuowania działań w zakresie cyfryzacji szkół w kolejnych latach. 

W ramach Programu przewiduje się zapewnienie wyposażenia lub doposażenia szkół w 
sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, jako bazy technologicznej do budowania 
kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zapewnienia ciągłości realizacji nauczania 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wymuszonych sytuacją 
epidemiczną w Polsce i na świecie. W tym celu przewiduje się udzielenie wsparcia 
finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły za 
granicą oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub 
słabowidzących (SOSW) na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do 
realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

Projektowane rozporządzenie przewiduje następujące zmiany (m.in): 

1) wprowadzenie nowego rodzaju sprzętu i pomocy dydaktycznych, na których zakup organy 
prowadzące szkoły będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w ramach Programu, w postaci 
zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość (§ 2 ust. 3 pkt 2 lit. b, ust. 4 pkt 2 lit. b, ust. 5 pkt 2 lit. b i ust. 6 pkt 2 lit. b 
zmienianego rozporządzenia); 

2) doprecyzowanie zakresu podmiotowego Programu, w taki sposób, aby wsparcie finansowe 
udzielono jak największej liczbie szkół uprawnionych do jego otrzymania bez jego dublowania 
w kolejnych latach realizacji Programu (§ 2 ust.8–10 zmienianego rozporządzenia i § 2 projektu 
rozporządzenia); 

3)doprecyzowanie przepisów dotyczących udzielenia wsparcia finansowego szkołom, w 
których kształcą się uczniowie niepełnosprawni, tak aby do takich szkół trafiał sprzęt 
adekwatny do ich potrzeb, z uwzględnieniem preferencji dla tych szkół, w których liczba 
uczniów niepełnosprawnych jest wyróżniająca się na tle innych szkół zapewniających 
kształcenie dla uczniów niepełnosprawnych w danym regionie (§ 8 ust. 2 pkt 10 i § 11 ust. 6 
pkt 2 zmienianego rozporządzenia). 

Projektowane zmiany zakładają, że wsparcie finansowe w maksymalnej wysokości do 35 tys. 
zł nadal będzie przysługiwało organom prowadzącym szkoły podstawowe ogólnodostępne, w 
których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z tym że 
dofinansowanie dedykowane tym szkołom będzie trafiało w pierwszej kolejności do tych szkół, 
które wykazują największe potrzeby w tym zakresie uwarunkowane liczbą uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-form-i-trybu-realizacji-rzadowego-
programu-rozwijania-szkolnej-infrastruktury-oraz-kompetencji-uczniow-i-nauczy/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału 

ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia 
potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 
r. (numer z wykazu 638). 

 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-form-i-trybu-realizacji-rzadowego-programu-rozwijania-szkolnej-infrastruktury-oraz-kompetencji-uczniow-i-nauczy/
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Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610), 
zgodnie z którym minister właściwy do spraw klimatu może zmienić wielkość udziału, o którym 
mowa w art. 59 pkt 1 lub 2 ustawy, na kolejny rok lub lata kalendarzowe. 

System świadectw pochodzenia to jeden z trzech systemów wsparcia odnawialnych źródeł 
energii (dalej: OZE) funkcjonujący obecnie w Polsce. W zamian za generację energii z OZE 
producenci otrzymują tzw. zielone certyfikaty, które mogą zostać sprzedane za pośrednictwem 
Towarowej Giełdy Energii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma możliwość interwencji na 
rynku certyfikatów poprzez ustanowienie wielkości udziału ilościowego sumy energii 
elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających 
wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (dalej: obowiązku OZE), tzn. 
określenia proporcji energii elektrycznej, którą przedsiębiorstwa obrotu energią muszą 
pozyskać z OZE. Ustanowienie odpowiedniej wysokości obowiązku OZE ma przyczynić się do 
zapewnienia stabilnych i przewidywalnych warunków funkcjonowania rynku OZE dla 
wytwórców uczestniczących w systemie świadectw pochodzenia. Podniesienie 
przedmiotowego udziału w roku 2020 do poziomu obecnego przełożyło się na stopniowe 
ograniczenie nadpodaży oraz zapewnienie równowagi podaży i popytu na rynku świadectw 
pochodzenia energii odnawialnej. 

W rozporządzeniu proponuje się przyjęcie takiej samej wielkości udziału jak w roku 2021, tzn. 
19,5% dla tzw. zielonych certyfikatów i 0,5% dla tzw. błękitnych certyfikatów. Wielkość udziału 
określona na tym poziomie ma przyczynić się do utrzymania stabilności i przewidywalności 
warunków funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców partycypujących w systemie świadectw 
pochodzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-zmiany-
wielkosci-udzialu-ilosciowego-sumy-energii-elektrycznej-wynikajacej-z-umorzonych-
swiadectw-pochodzenia-potwierdzajacych-wytworzenie-energii-elektrycznej-z/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania pomocy de minimis na 

uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego w obrocie towarami na rynkach poza Unią 
Europejską (numer z wykazu RD 357). 

 

Niniejszy projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego, zawartego w 
Celem opracowania projektu nowego rozporządzenia jest zaktualizowanie i doprecyzowanie 
obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach 
zagranicznych. 

Projekt ułatwia przedsiębiorcom korzystanie z pomocy de minimis na przedsięwzięcia 
wspierające eksport poprzez: 

 wprowadzenie uproszczonych wzorów wniosku i sprawozdania, 

 określenie początkowego terminu składania wniosku, który dotychczas nie był 
doprecyzowany, 

 wprowadzenie dwukrotnej możliwości uzupełniania przez przedsiębiorcę wniosku, 

 wskazanie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jako podmiotu sporządzającego na 
wniosek przedsiębiorcy informację ekonomiczno-handlową na temat rynków 
zagranicznych. 

Oczekiwanym efektem wejścia w życie rozporządzenia jest wsparcie przedsiębiorców w ich 
działaniach promujących eksport co przyczyni się do wzrostu pozycji eksportowej Polski na 
rynku międzynarodowym. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-zmiany-wielkosci-udzialu-ilosciowego-sumy-energii-elektrycznej-wynikajacej-z-umorzonych-swiadectw-pochodzenia-potwierdzajacych-wytworzenie-energii-elektrycznej-z/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-zmiany-wielkosci-udzialu-ilosciowego-sumy-energii-elektrycznej-wynikajacej-z-umorzonych-swiadectw-pochodzenia-potwierdzajacych-wytworzenie-energii-elektrycznej-z/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-zmiany-wielkosci-udzialu-ilosciowego-sumy-energii-elektrycznej-wynikajacej-z-umorzonych-swiadectw-pochodzenia-potwierdzajacych-wytworzenie-energii-elektrycznej-z/


Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
rady-ministrow-udzielanie-pomocy-de-minimis/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania pomocy de minimis na 

realizację branżowych przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport (numer z 
wykazu RD 358). 

 

Celem opracowania projektu nowego rozporządzenia jest zaktualizowanie i doprecyzowanie 
obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie 
eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej  oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 
przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z 
udziałem w targach lub wystawach za granicą. 

Projekt ułatwia przedsiębiorcom korzystanie z pomocy de minimis na przedsięwzięcia 
wspierające eksport poprzez: 

 wprowadzenie uproszczonych wzorów wniosku i sprawozdania, 

 określenie początkowego terminu składania wniosku, który dotychczas nie był 
doprecyzowany, 

 wprowadzenie dwukrotnej możliwości uzupełniania przez przedsiębiorcę wniosku, 

 wprowadzenie limitu pomocy udzielonej przedsiębiorcy, na podstawie złożonego 
wniosku, co ma zapewnić równe traktowanie i umożliwić jednakowy dostęp do środków 
finansowych, 

 doprecyzowanie, rozszerzenie i zaktualizowanie, z uwagi na sytuację epidemiczną, 
rozwój techniki zapisu danych oraz postulaty przedsiębiorców, katalogu kosztów 
kwalifikowalnych, m.in. związanych z wynajmem lub zakupem wirtualnej powierzchni 
wystawienniczej, obsługi informatycznej, mediów dotyczących wynajmowanej lub 
zakupionej powierzchni wystawienniczej, zapisu materiałów informacyjno-
promocyjnych oraz reklamowych na nośnikach danych cyfrowych. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
rady-ministrow-udzielanie-pomocy-de-minimis/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania pomocy de minimis na 

organizację przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport (numer z wykazu 
RD359). 

 
Celem opracowania projektu nowego rozporządzenia jest zaktualizowanie i doprecyzowanie 
obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji 
i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. 
Projekt ułatwia przedsiębiorcom korzystanie z pomocy de minimis na organizację 
przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport poprzez: 

 wprowadzenie uproszczonych wzorów wniosku i sprawozdania, 
 określenie początkowego terminu składania wniosku, który dotychczas nie był 

doprecyzowany, 
 wprowadzenie dwukrotnej możliwości uzupełniania przez przedsiębiorcę wniosku, 
 wprowadzenie limitu pomocy udzielonej  przedsiębiorcy, na podstawie złożonego 

wniosku, co ma zapewnić równe traktowanie i umożliwić jednakowy dostęp do środków 
finansowych, 

 doprecyzowanie, rozszerzenie i zaktualizowanie, z uwagi na sytuację epidemiczną, 
rozwój techniki zapisu danych oraz postulaty przedsiębiorców, katalogu kosztów 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-rady-ministrow-udzielanie-pomocy-de-minimis/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-rady-ministrow-udzielanie-pomocy-de-minimis/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-rady-ministrow-udzielanie-pomocy-de-minimis/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-rady-ministrow-udzielanie-pomocy-de-minimis/


kwalifikowalnych związanych z wynajęciem lub zakupem wirtualnej sali lub sal, 
kosztów moderacji, prelekcji i wykładów, a także z zaprojektowaniem, przygotowaniem, 
wdrożeniem oraz obsługą: platformy internetowej, aplikacji internetowej i aplikacji 
mobilnej, 

 doprecyzowanie pojęcia „przedsięwzięcie promocyjne”. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
rady-ministrow-udzielanie-pomocy-de-minimis/ 
 
8. Projekt rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania pomocy de minimis na 

realizację przedsięwzięć wydawniczych wspierających eksport (numer z wykazu RD 360). 
 

Celem opracowania nowego rozporządzenia jest zaktualizowanie i doprecyzowanie obecnie 
obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących 
eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. 

Projekt ułatwia przedsiębiorcom korzystanie z pomocy de minimis na przedsięwzięcia 
wspierające eksport poprzez: 

 wprowadzenie uproszczonych wzorów wniosku i sprawozdania, 

 określenie początkowego terminu składania wniosku, który dotychczas nie był 
doprecyzowany, 

 wprowadzenie dwukrotnej możliwości uzupełniania przez przedsiębiorcę wniosku, 

 wprowadzenie limitu pomocy udzielonej przedsiębiorcy, na podstawie złożonego 
wniosku, co ma zapewnić równe traktowanie i umożliwić jednakowy dostęp do środków 
finansowych, 

 doprecyzowanie, rozszerzenie i zaktualizowanie ze względu na rozwój techniki zapisu 
danych katalogu kosztów kwalifikowalnych. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
rady-ministrow-udzielanie-pomocy-de-minimis/ 
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu 

specjalisty przez farmaceutów (numer z wykazu MZ 1165). 
 

Głównym celem projektu rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie zagadnień 
związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzającego 
uzyskanie tytułu specjalisty przez osobę wykonująca zawód farmaceuty, zgodnie z 
upoważnieniem ustawowym, o którym mowa w art. 71 ustawy. 

Projekt rozporządzenia określa wykaz kodów specjalizacji (załącznik nr 1 do projektu 
rozporządzenia). 

Projekt rozporządzenia określa wykaz specjalności, w których farmaceuta może odbywać 
szkolenie specjalizacyjne, oraz wykaz dziedzin farmacji, w których farmaceuta posiadający 
odpowiednią specjalizację I stopnia może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu uzupełniającego 
szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem, o którym mowa w art. 50 ust. 16 ustawy 
(załącznik nr 2 do projektu rozporządzenia). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-specjalizacji-
i-uzyskiwania-tytulu-specjalisty-przez-farmaceutow/ 
 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-rady-ministrow-udzielanie-pomocy-de-minimis/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-rady-ministrow-udzielanie-pomocy-de-minimis/
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https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-rady-ministrow-udzielanie-pomocy-de-minimis/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-specjalizacji-i-uzyskiwania-tytulu-specjalisty-przez-farmaceutow/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-specjalizacji-i-uzyskiwania-tytulu-specjalisty-przez-farmaceutow/


II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści osiem 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 17 czerwca 2021 

r. w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 23 czerwca 2021 roku (Dz. 

U. z 2021, poz. 1120). 

 Rozporządzenia określa wzór deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych 

kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS), stanowiący załącznik nr 1 do 

rozporządzenia. Rozporządzenie określa również wzór deklaracji w sprawie podatku 

od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG), 

stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.  

Powyższe wzory deklaracji, zgodnie z nowelizacją stosuje się począwszy od rozliczeń 

za lipiec 2021 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 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 22 czerwca 2021 roku (Dz. 

U. z 2021, poz. 1116). 

 W nowelizacji przewiduje się: 

1) modyfikacje o charakterze doprecyzowującym dotyczące zwolnienia z obowiązku 

odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez 

dziecko do ukończenia 12. roku życia; 

2) wprowadzenie regulacji umożliwiającej zwolnienie z obowiązku odbycia 

kwarantanny osób, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin od przylotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) włączenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do listy 

krajów, w odniesieniu do których podróżujący rozpoczynający podróż z ich 

terytorium nie są uprawnieni do zwolnienia się z obowiązku odbycia kwarantanny 

przez uzyskanie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2; 

4) zapewnienie możliwości korzystania z usług hotelarskich – bez wliczania do 

limitów wynikających ze zmienianego rozporządzenia – osób biorących udział w 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1120
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1120


charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub 

sędziego w Mistrzostwach Europy Juniorów i U23 w sprincie kajakowym (2021 ECA 

Junior&U23 Canoe Sprint European Championships) w Poznaniu, które odbędą się 

w dniach od 24 do 27 czerwca 2021 r., a także akredytowanych dziennikarzy, osób 

z obsługi technicznej oraz osób wskazanych przez organizatorów tych wydarzeń;  

5) zwiększenie limitów osób mogących brać udział w charakterze: 

a) widza lub słuchacza w działalności zespołów muzycznych, 

b) osoby, której udostępnia się basen, aquapark lub obiekt sportowy zamknięty,  

c) osoby biorącej udział w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub 

współzawodnictwie sportowym organizowanym na otwartym powietrzu; 

6) zapewnienie możliwości udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej także w godzinach pracy określonych w umowach o udzielanie 

świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli jest to spowodowane 

koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej 

na danym obszarze, co zapewnić ma w aktualnej sytuacji epidemicznej optymalne 

zabezpieczenie dostępności do ww. świadczeń. 

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

wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b, d oraz e, które wchodzą w życie z dniem 26 czerwca 2021 r. 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę 

podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 22 czerwca 2021 roku (Dz. 

U. z 2021, poz. 1111). 

 Rozporządzenie przewiduje: zmiany o charakterze dostosowującym i porządkującym 

polegające na dostosowaniu przepisów rozporządzenia do zmienionych przepisów 

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 – dalej „ustawa COVID-19” 

oraz przepisów nowej ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych, 

która zastąpiła ustawę z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych; 

wprowadzenie preferencji w postaci czasowego (do 31 grudnia 2021 r.) obniżenia 

stawki VAT do 0% dla darowizn/nieodpłatnych świadczeń określonych towarów/usług 

w obszarze ochrony zdrowia; czasowe (do 30 kwietnia 2022 r.) obniżenie stawki VAT 

do 8% dla dostaw określonych produktów wykorzystywanych w produkcji rolnej. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 czerwca 2021 

r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów 

osobowych 



 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 22 czerwca 2021 roku (Dz. 

U. z 2021, poz. 1110). 

 Rozporządzenie określa wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego 

od samochodów osobowych (AKC-US), stanowiący załącznik do rozporządzenia.  

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

5/ Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 21 czerwca 2021 roku (Dz. U. z 

2021, poz. 1104). 

 Zmiany zakładają: podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup 

zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych; przyspieszenie o pół roku 

wymogu osiągnięcia przez wszystkie podmioty lecznicze ustawowo 

gwarantowanych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych 

oraz innych pracowników działalności podstawowej; modyfikację ustawowego 

mechanizmu gwarantującego niepogarszanie warunków wynagradzania osobom 

objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi  opartymi o odrębne strumienie 

finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze posiadający 

specjalizację). 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 

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

 

6/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach programu „Kreatywna 

Europa” (2014–2020)  

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

U. z 2021, poz. 1103). 

 Zgodnie z nowelizacją § 8 zmienianego rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „§ 8. 

Pomoc de minimis jest udzielana do dnia 31 grudnia 2023 r.”.  

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

 

7/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

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

Inteligentny Rozwój 2014–2020  



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

U. z 2021, poz. 1099). 

 Zgodnie z nowelizacją § 8 zmienianego rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „§ 8. 

Pomoc de minimis jest udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.”.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

8/ Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych 

innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 18 czerwca 2021 roku (Dz. U. z 

2021, poz. 1093). 

 Ustawa dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów obowiązujących w 

UE, jeśli chodzi o sprawne funkcjonowanie systemu inteligentnego opomiarowania 

w sektorze elektroenergetycznym; dzięki wprowadzeniu systemu m.in. 

gospodarstwa domowe będą rozliczane za energię elektryczną według 

rzeczywistego zużycia, a nie zgodnie z prognozami oraz bez konieczności fizycznej 

obecności inkasenta. 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów 

określonych w art. 37 ustawy. 

 

9/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 18 czerwca 2021 roku (Dz. 

U. z 2021, poz. 1091). 

 Potrzeba wydania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wynika z konieczności dookreślenia 

niezbędnych dokumentów potrzebnych do wydania świadectwa dopuszczenia pojazdu 

ADR bądź jego przedłużenia. Potrzeba tej zmiany została zgłoszona przez organ 

dozoru technicznego, jak i przez przedsiębiorców. Dodatkowo, konieczność 

wprowadzenia zmian została spowodowana wejściem w życie rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych. Zgodnie 

§ 2 pkt 3 lit. d  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. świadectwo 

dopuszczenia pojazdu ADR, którego wzór określa przedmiotowe rozporządzenie, staje 

się dokumentem publicznym kategorii drugiej. Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych 

zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem, określa szereg 

zabezpieczeń, które powinny zawierać dokumenty publiczne kategorii drugiej. Obecnie 

obowiązujące rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR nie 

przewiduje dodatkowych zabezpieczeń dla tego świadectwa, dlatego w projekcie 

zostały one również ujęte.  Dodatkowo, projekt przewiduje wzrost ceny za wydanie 

przedmiotowego dokumentu (oraz jego wtórnika). 



 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

10/ Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 18 czerwca 2021 roku (Dz. U. z 

2021, poz. 1090). 

 Projektowane zmiany obejmują: 

- korektę dotychczasowej treści art. 953 § 1 pkt 5 k.p.c. Przepis ten pozwala obecnie 

zainteresowanym licytacyjnym nabyciem nieruchomości zapoznać się z całością 

akt postępowania egzekucyjnego. Tak szeroki zakres pozyskiwania informacji o 

dłużniku przez osoby postronne, budzi istotne zastrzeżenia zważywszy na 

konstytucyjne gwarancje ochrony prywatności i przede wszystkim jest zbędny, z 

punktu widzenia ewentualnego nabywcy; 

- wprowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, na wzór 

rozwiązań, umożliwiających sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej. 

Rozwiązania takie powinny znacząco przyczynić się do przyspieszenia egzekucji z 

nieruchomości, która ze względu na wielość podmiotów w niej uczestniczących jest 

szczególnie długotrwała; 

- dodanie w Dziale VI Tytułu II Części trzeciej k.p.c. Rozdziału 7a zatytułowanego 

„Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej” - umiejscowiony po art. 

986 kpc. Przepisy o sprzedaży nieruchomości umiejscowione w poprzedzających 

rozdziałach należałoby stosować odpowiednio tj.: z odrębnościami wynikającymi z 

dodawanego rozdziału; konsekwencją powyższych zmian jest też projektowana 

zmiana w art. 8796 § 2 k.p.c., która ujednolica zasady określające czas trwania 

licytacji elektronicznej – także w odniesieniu do sprzedaży ruchomości; 

- wprowadzenia w okresie epidemii pełnej możliwości prowadzenia kursów 

podstawowych i doszkalających doradców obywatelskich z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość w ustawie o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej; 

- w związku z przesunięciem terminu wejścia w życie przepisu art. 24 ust. 2 ustawy 

z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288) z 

dnia 1 marca 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r., modyfikacji wymaga art. 19 ust. 3 

ustawy o obligacjach. Zmiana ma charakter porządkujący. Przepisowi temu należy 

nadać brzmienie uwzględniające dematerializację akcji, mającą nastąpić  z dniem 1 

marca 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. Zmiana polega na 

zastąpieniu użytego w przepisie wyrazu „wydawanych” wyrazem „przyznawanych”;  

- zmiany w art. 4 związane są z proponowanym przesunięciem terminów wejścia w 

życie przepisów wprowadzających elektroniczne postępowanie rejestrowe. 

Projektując rozwiązania normatywne wprowadzające do polskiego porządku 

prawnego prostą spółkę akcyjną założono, że postępowania rejestrowe dotyczące 

podmiotów działających w tej formie prawnej będą prowadzone wyłącznie za 



pośrednictwem systemu teleinformatycznego wdrażanego w ramach projektu 

eKRS. Modyfikacja takiego założenia oznaczałaby konieczność wprowadzenia w 

okresie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 1 lipca 2021 r. rozwiązań umożliwiających 

prowadzenie postępowań rejestrowych dotyczących prostej spółki akcyjnej z 

wykorzystaniem papierowych formularzy oraz istniejących dotychczas systemów 

teleinformatycznych. Wiązałoby się to z koniecznością poniesienia na ten cel 

znacznych nakładów, co wobec spodziewanego wprowadzenia w dniu 1 lipca 2021 

r. rozwiązań objętych projektem eKRS jest rozwiązaniem nieracjonalnym, 

niecelowym i niezasadnym ekonomicznie; 

- w związku z przesunięciem terminu wejścia w życie przepisu art. 32 pkt 1 lit. b 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. z dnia 1 marca 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r., 

modyfikacji wymaga art. 2 ust. 2 pkt 10 u.p.p.p.f.t. (art. 4 projektu). Zmiana ma 

charakter porządkowy. Przepisowi temu należy nadać brzmienie uwzględniające 

wprowadzenie z dniem 1 marca 2021 r. rejestru akcjonariuszy na podstawie ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. Zmiana polega na dodaniu w definicji „klienta” 

doprecyzowania wskazującego, że w odniesieniu do umowy o prowadzenie rejestru 

akcjonariuszy przez klienta instytucji obowiązanej rozumie się wyłącznie 

akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji wpisanego do tego rejestru. Usuwa 

wątpliwości co tego, kogo instytucje obowiązane prowadzące takie rejestry powinny 

traktować jako klientów w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy;  

- w art. 6 przewiduje się wprowadzenie zmian w przepisach przejściowych (art. 295) 

ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Zmierzają one z jednej 

strony do umożliwienia dalszego przetwarzania dokumentacji wytworzonej przed 

dniem 1 stycznia 2021 r. w postaci papierowej, z drugiej zaś umożliwiają 

prowadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie akt spraw i urządzeń 

ewidencyjnych w postaci tradycyjnej w sytuacji, gdyby na skutek niedających się 

przewidzieć okoliczności nie było to możliwe w systemie teleinformatycznym; 

- zmiana art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. (art. 7 projektu) polega na 

tym, że przesuwany jest termin wejścia w życie art. 2, art. 4, art. 5 oraz art. 8 pkt 6 

lit. e tej ustawy z dnia 28 lutego 2021 r. na dzień 1 marca 2021 r. Wobec 

przesunięcia terminów wejścia w życie przepisów dotyczących prostej spółki 

akcyjnej na dzień 1 lipca 2021 r., nie ma potrzeby, aby ww. przepisy wchodziły w 

życie dzień wcześniej niż pozostałe przepisy dotyczące dematerializacji akcji. 

Celem proponowanej zmiany art. 23 polegającej na dodaniu w tym przepisie pkt 6 

jest przesunięcie terminu wejścia w życie tych przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 

2019 r., które modyfikują regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej (art. 1 pkt 2 -4 

i 47). Oczywistym jest bowiem, że regulacje te nie mogą wejść w życie wcześniej 

niż przepisy, w których brzmienie ingerują; 

- zmiana art. 24 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 288  i 875) 

polega na tym, że przesuwa się termin wejścia w życie art. 5 pkt 3, 4 i 5 lit. b oraz 

art. 18 tej ustawy z dnia 1 marca 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r. Przepisy te 

odwołują się w swojej treści do regulacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. dotyczących 

prostej spółki akcyjnej, a więc powinny wejść w życie w tym samym czasie, co 



pozostałe regulacje dotyczącej tej formy prawnej (art. 8 projektu);  

- jeśli chodzi o zmiany w ustawie 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, 

to przewiduje się również zmiany w art. 14ha tej ustawy, polegające na 

uelastycznieniu zasad przeprowadzania posiedzeń i głosować organów 

samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych (art. 9 pkt 1), nadto 

zmiany mające na celu wydłużenie statusu aplikanta - z roku do dwóch lat od daty 

zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji adwokackiej 

i radcowskiej - wobec tych aplikantów, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do 

egzaminów adwokackiego albo radcowskiego, wyznaczonych na dni 24 – 27 marca 

2020 r. oraz spełnili przesłanki udziału w danym egzaminie, a nie przystąpili do 

egzaminu przeprowadzonego w terminie dodatkowym w dniach 23 – 26 czerwca 

2020 r., niezależnie od przyczyny (art. 9 pkt 2 projektu).  

- w sprawach rozpoznawanych na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego jako 

zasadę przyjęto odbywanie rozpraw i posiedzeń jawnych w formie odmiejscowionej. 

Jeśli nie ma takiej możliwości, wzgląd na bezpieczeństwo uczestników 

postępowania oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości nakazuje odejść od 

ściśle postrzeganej zasady jawności zewnętrznej i skierowanie sprawy na 

posiedzenie niejawne; 

- również jako zasadę przyjęto rozpoznawanie tych spraw przez sąd w składzie 

jednego sędziego. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy podyktowane jest to 

zagrożeniem epidemiologicznym, jakie stwarzają sobie nawzajem trzy osoby 

zasiadające wspólnie w składzie sądu; 

- prezesi sądów i trybunałów są osobami, które odpowiadają za bezpieczne 

przeprowadzenie zgromadzeń sędziów. Nie może być w tym przypadku obligowany 

do zwołania takiego zgromadzenia ani przez grupę sędziów, ani przez zapisy 

ustawy, ani przez osoby trzecie; 

- umożliwiono komunikację elektroniczną pomiędzy sądem i fachowymi 

pełnomocnikami. W przypadku podania przez nich adresu poczty elektronicznej i 

złożenia wniosku w piśmie procesowym, sąd będzie mógł komunikować się z 

pełnomocnikiem za pomocą ww. poczty; 

- umożliwiono konsulom wykonującym odezwy sądów w sprawach cywilnych o 

przesłuchanie świadka lub strony dokonywania tych czynności w sposób 

odmiejscowiony, podobnie jak już w obecnych warunkach epidemii ma to miejsce 

w Polsce; 

- przywrócono rozwiązania znajdujące się uprzednio w ustawie z 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych w zakresie możliwości przekazania spraw pilnych z sądu, który z 

powodu epidemii nie może wykonywać swoich czynności do innego sądu 

równorzędnego oraz w zakresie możliwości delegowania sędziego za jego zgodą 

do rozpoznawania spraw pilnych w innym sądzie (przepisy te utraciły moc wskutek 

upływu czasu wskazanego w ustawie). 



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

w art. 7 ustawy. 

 

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

r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 18 czerwca 2021 roku (Dz. 

U. z 2021, poz. 1089). 

 Rozporządzenie określa wzór: deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego 

od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku 

akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA), stanowiący załącznik nr 1 do 

rozporządzenia; oraz wzór kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku 

akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych 

zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-UAKZ), stanowiący załącznik nr 2 do 

rozporządzenia.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

 

12/ Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz 

niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 17 czerwca 2021 roku (Dz. U. z 

2021, poz. 1080). 

 Nowelizacja dotyczy, zgodnie z uzasadnieniem, usprawn ienia postępowania 

upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka). Głównym celem ustawy jest 

dostosowanie rozwiązań przyjętych w ustawie  o zmianie ustawy – Prawo 

upadłościowe  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1802) do rozwiązań 

przyjętych w ustawie o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. 2019 poz. 55). 

Dostosowanie to będzie się sprowadzało do umożliwienia realizacji celów ustawy o 

zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 

poz. 1802) za pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w ustawie 

o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. 2019 poz. 55). Ustawa ma na celu 

zapewnienie spójności pomiędzy w/w ustawami, tak aby możliwa była obsługa 

postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych w szczególności 

nieprowadzących działalności gospodarczej  za pomocą systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w którym tworzy się i 

przetwarza akta sprawy. Pozostałe zmiany sprowadzają się do zmian o charakterze 

porządkującym i czyszczącym. Co do zasady zmiany te, wynikają z rozwiązań 

technicznych wykorzystanych w ramach budowy Krajowego Rejestru Zadłużonych 

i systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Ich celem jest 



zapewnienie koherencji pomiędzy rozwiązaniami technicznymi, a przepisami 

prawa. 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r., z wyjątkami określonymi w art. 12 

ustawy. 

 


