
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 2 do 9 czerwca 2021 roku 

Raport na dzień 9 czerwca 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1. projekt ustawy oraz 35. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 13. projektów 

rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) 

zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej. 

 

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska 
Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych 
oraz dokumentów podatkowych. 
 
Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady 
Ministrów: UD207), które zostało przesłane do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/opinia-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-
ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-elektrowni-wiatrowych-oraz-niektorych-innych-ustaw-
numer-w-wykazie-prac-legislacyjnych-rady-ministrow-ud207/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach 

energii (numer z wykazu UC74) 
 

Proponowane zmiany do ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach 
energii wynikają w szczególności z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 
2012/27/UE (Dz. Urz. UE L 158 z 14.6.2018, str. 125). 

W projekcie ustawy (m.in):  

1.wprowadza się przepisy umożliwiające od 2026 r. techniczną zmianę sprzedawcy energii 
elektrycznej w 24 godziny; 

2.wprowadza się dostęp dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i 
mikro przedsiębiorców o rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh do narzędzia porównywania 
ofert sprzedaży energii elektrycznej; 

3.wprowadza się prawo odbiorcy do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii 
elektrycznej z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 000 
odbiorców, oraz prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z 
takimi umowami; 
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4.wprowadza się przepisy dotyczące agregatora na rynku energii elektrycznej, jego zadań i 
uprawnień; 

5.wprowadza się przepisy dotyczące odpowiedzi odbioru i odbiorcy aktywnego na rynku 
energii, w tym proponuje się nowy model rozliczeń prosumentów, w którym możliwe będzie 
korzystanie z osobnego rozliczenia energii elektrycznej wprowadzanej i pobieranej z sieci;  

6.wzmacnia się obowiązujące prawa odbiorców oraz wprowadza nowe prawa w zakresie 
sprzedaży energii elektrycznej (nowe warunki umowne, obowiązek zawierania wyłącznie 
umów kompleksowych z odbiorcami energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, 
rozwiązywanie sporów ze sprzedawcą, obowiązki informacyjne, zmiana delegacji do 
rozporządzenia taryfowego, obligująca do uregulowania obowiązków sprzedawców 
dotyczących rozliczeń); 

7.dostosowuje się zadania operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów 
dystrybucyjnych do przepisów dyrektywy, w tym wprowadza przepisy dotyczące usług 
systemowych, usług elastyczności oraz wprowadza się zmiany w zakresie bilansowania; 

8.dostosowuje się zadania regulatora do przepisów dyrektywy, w tym zadania związane z 
regionalnymi centrami koordynacyjnymi, powołanymi na mocy rozporządzenia 2019/943 oraz 
wprowadza się możliwość zgłoszenia Prezesowi URE przez każdego odbiorcę, którego praw 
dotyczy wykonywanie obowiązków przez operatora systemu elektroenergetycznego, 
zawiadomienia dotyczącego podejrzenia naruszenia tych obowiązków określonych w ustawie 
– Prawo energetyczne; 

9.wprowadza się przepisy regulujące przesłanki dla stania się właścicielem instalacji 
magazynowania energii przez operatorów systemów dystrybucyjnych i przez operatorów 
systemów przesyłowych; 

10.dokonuje się zmian w zakresie działania Koordynatora do spraw negocjacji, rozszerzając 
zakres zadań tego podmiotu o nowe rodzaje umów wprowadzane do ustawy – Prawo 
energetyczne; 

11. wdraża się mechanizm nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu z odnawialnych źródeł 
energii przez operatorów systemu elektroenergetycznego; 

12. wprowadza się wzorzec umowy o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych; 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-
energetyczne-i-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na 

lata 2022–2027 (numer z wykazu RD375). 
 

Celem rozporządzenia jest określenie obszarów kraju, na których dopuszczalne jest udzielanie 
pomocy regionalnej, maksymalnych wielkości pomocy dla tych obszarów, przy uwzględnieniu 
w szczególności poziomu produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca na danym 
obszarze oraz rodzajów działalności gospodarczej, czy też przypadków, dla których udzielanie 
pomocy nie jest dozwolone. W rozporządzeniu uwzględniono warunki udzielania pomocy 
regionalnej określone w wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa (Dz. Urz. UE C 
153 z 29.04.2021, str. 1). 

W rozporządzeniu wskazane zostaną obszary kraju, w których dopuszczalne będzie 
udzielanie pomocy regionalnej. 

W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 
2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 878, z poźn. zm.) zmianie ulegną maksymalne intensywności pomocy regionalnej dla 
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niektórych regionów, co wynika z treści Wytycznych oraz zmiany poziomu PKB per capita na 
przestrzeni lat w odniesieniu do średniej unijnej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-ustalenia-
mapy-pomocy-regionalnej-na-lata-2022-2027/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (numer z wykazu 21). 
 

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzanych przepisami 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782). Projektowane rozporządzenie realizuje 
upoważnienie ustawowe i tworzy także warunki do sprawnego funkcjonowania bazy danych 
obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 
opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000, zwanej dalej BDOT500, w 
szczególności jej aktualizacji i udostępniania informacji w niej zawartych z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii, w tym usług sieciowych. 

Projektowane rozporządzenie określa: 

 szczegółowy zakres danych gromadzonych w BDOT500, 

 organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy, 
o której mowa w pkt 1, 

 zasady tworzenia mapy zasadniczej. 

W projektowanym rozporządzeniu zachowano sprawdzone rozwiązania funkcjonujące 
w obowiązujących przepisach. Przewiduje się wprowadzenie zmian dostosowujących do 
rzeczywistych potrzeb w zakresie gromadzonych informacji oraz postępu technologicznego w 
dziedzinie geodezji i kartografii, a także doprecyzowanie przepisów, ich treści i czytelności w 
stosunku do przepisów obecnie obowiązujących. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-bazy-
danych-obiektow-topograficznych-oraz-mapy-zasadniczej/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (numer z wykazu 
MZ 1176). 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmienia zasady dopuszczania osób do oddania krwi 
po zaszczepieniu przeciw COVID-19 przy użyciu różnych typów szczepionek (tj. 48 godzin od 
dnia podania szczepionki typu mRNA, 14 dni od dnia podania szczepionki wektorowej). Z kolei 
w przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji poszczepiennej dyskwalifikacja ulega 
wydłużeniu na okres 7 dni od ustąpienia objawów tej reakcji. Skrócono także odstęp między 
donacjami osocza pobranego od ozdrowieńców COVID-19 metodą aferezy z 2 tygodni do 1 
tygodnia. Oczekiwanym efektem wprowadzanych zmian jest utrzymanie poziomu oddawanej 
krwi na dotychczasowym poziomie i tym samym przeciwdziałanie ewentualnym trudnościom 
w zaopatrzeniu podmiotów leczniczych w krew i jej składniki. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-pobierania-krwi-od-kandydatow-na-dawcow-krwi-i-
dawcow-krwi/ 
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4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy 
publicznej udzielanej przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (numer z wykazu 
RD 374). 

 

Potrzeba zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w 
sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych 
inwestycji (Dz. U. poz. 1713), wynika z obecnej sytuacji gospodarczej spowodowanej 
wybuchem ogólnoświatowej pandemii wirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego 
choroby COVID-19. 

Projektowane rozporządzenie (najistotniejsze rozstrzygnięcia): 

 umożliwia udzielanie decyzji o wsparciu na działalność prowadzoną na terenie 
województwa mazowieckiego przez dużego przedsiębiorcę, wchodzącą w zakres tej 
samej klasy działalności, określonej zgodnie z przepisami wydanymi w odniesieniu do 
klasyfikacji działalności, co działalność prowadzona przez tego przedsiębiorcę w 
zakładzie, którego dotyczy inwestycja – ma to na celu zachęcenie dużych 
przedsiębiorców do dalszego rozwijania przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie 
aktywności wychodzącej poza zakres dotychczas prowadzonej działalności 
gospodarczej; 

 przewiduje, że w przypadku realizacji inwestycji w mieście średnim tracącym funkcje 
społeczno-gospodarcze oraz w gminach graniczących z takim miastem, a także gminie 
graniczącej z gminą, w której położone jest miasto średnie, minimalne kryterium 
ilościowe, czyli wymagane od przedsiębiorcy nakłady inwestycyjne, wynoszą 10 mln 
zł, niezależnie od przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie, w którym to miasto się 
znajduje. Tym samym rozszerzy się liczba lokalizacji (gmin) objętych wsparciem, w 
których wystarczy, że przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów 
kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł (ewentualnie 
odpowiednio pomniejszonych zgodnie z § 4 rozporządzenia). Wejście w życie 
projektowanego zapisu oraz rozszerzenie listy miast średnich do 139 (zob. pkt 7 
poniżej) pozwoli na rozwinięcie premiowanych terenów, na których istotne jest 
kontynuowanie wdrażania preferencyjnej polityki inwestycyjnej; 

 zakłada odejście od utrzymywania w decyzjach o wsparciu dwóch kwot kosztów 
kwalifikowanych – minimalnych i maksymalnych, stanowiących 130% minimalnej 
kwoty, poprzez ograniczenie się do jednej kwoty, co pozwoli na jednoznaczne 
określenie kwoty pomocy publicznej wynikającej z realizacji projektu objętego decyzją 
o wsparciu i jej pełniejsze monitorowanie przez właściwe urzędy skarbowe; 

 obniża, w przypadku inwestycji realizowanej przez dużego lub średniego 
przedsiębiorcę, na okres trzech lat, minimalne wymagania dotyczące kosztów 
inwestycji w przypadku inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne 
i prawne związanej ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 
dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio 
nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu 
produkcyjnego istniejącego zakładu. Dotychczasowe przepisy warunkują uzyskanie 
wsparcia od poniesienia minimalnych kosztów inwestycji niezależnie od tego, czy 
inwestycja polega na utworzeniu nowego zakładu, czy też ma charakter reinwestycji, 
tj. inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanej 
ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją 
produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w 
zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego 
zakładu. W związku z mniejszymi kosztami reinwestycji niż tworzenia nowego zakładu, 
w celu zwiększenia dostępu do wsparcia umożliwiającego unowocześnienie procesów 
produkcji, czy wprowadzanie nowych produktów koniecznym jest złagodzenie 
kryteriów dla tego typu inwestycji. 

 



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-pomocy-publicznej-udzielanej-przedsiebiorcom-na-realizacje-
nowych-inwestycj/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (numer z 
wykazu 96). 

 

Przyczyną zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, 
z późn. zm.) jest konieczność wdrożenia do prawa krajowego przepisów dyrektywy Komisji 
(UE) 2019/1832 z dnia 24 października 2019 r. zmieniającej załączniki I, II i III do dyrektywy 
Rady 89/656/EWG w odniesieniu do dostosowań o charakterze czysto technicznym (Dz. Urz. 
UE L 279 z 31.10.2019, str. 35). W dyrektywie 2019/1832 zmodyfikowano podejście do 
środków ochrony indywidualnej (ŚOI) (zmieniono perspektywę ich postrzegania). Punktem 
wyjścia dla każdej analizy i dla każdego działania pracodawcy są zagrożenia występujące w 
miejscu pracy (na stanowisku pracy) a nie ŚOI, które należy zastosować dla ochrony danej 
części ciała. 

Zaproponowane przez KE nowe podejście do ŚOI, których analizę i stosowanie należy 
rozpoczynać od strony zagrożeń, musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa 
krajowego. Przepisy zawarte w załącznikach I–III dyrektywy 2019/1832 zostały wprowadzone 
do tabel 1–3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia bhp. 

Implementacja przepisów zawartych w tych załącznikach wymaga wprowadzenia zmian w 
załączniku nr 2 do rozporządzenia bhp, przy czym nowelizacji dokonano z zachowaniem jego 
dotychczasowej formy i przyjętego w Polsce systemu dotyczącego ŚOI i oceny ryzyka. Zmiany 
mają charakter techniczny. Sprowadzają się do uszczegółowienia zagrożeń występujących w 
miejscach pracy w odniesieniu do poszczególnych części ciała człowieka, które mają być 
chronione przez konkretne rodzaje ŚOI. Ponadto w tabeli nr 2 rozszerzono i uszczegółowiono 
listę rodzajów prac, przy wykonywaniu których mogą występować dane zagrożenia oraz 
dodano informację o gałęziach przemysłu, których te prace dotyczą. 

Projektowane rozporządzenie ujednolica nomenklaturę dotyczącą środków ochrony 
indywidualnej i występujących na stanowisku pracy zagrożeń oraz porządkuje dotychczasowe 
przepisy obowiązujące w tym zakresie, a także nomenklaturę m.in. w odniesieniu do substancji 
chemicznych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia ŚOI, jeżeli 
występujących na stanowisku pracy zagrożeń nie można uniknąć lub nie można ich w 
wystarczającym stopniu ograniczyć poprzez organizację pracy lub zastosowanie środków 
ochrony zbiorowej. Zmiany mają na celu zwrócenie uwagi na występujące w konkretnych 
branżach zagrożenia i ułatwienie pracodawcom właściwego doboru ŚOI odpowiednich do 
określonych działań i rodzajów zagrożeń, na które narażeni są pracownicy. 
 
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-ogolnych-przepisow-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w 
innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (numer z 
wykazu 383). 

 

Rozporządzenie wydaje się na podstawie art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-pomocy-publicznej-udzielanej-przedsiebiorcom-na-realizacje-nowych-inwestycj/
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w związku ze zmianami wprowadzanymi ustawą z dnia … o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114). Ustawa rozszerza i 
modyfikuje obecnie obowiązujące w ustawie o VAT procedury szczególne dotyczące usług 
telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. 

Celem rozporządzenia jest określenie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej 
naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz 
katalogu czynności, które podmiot może wykonywać w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, do którego kierowany jest wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej, aby 
móc wystąpić o zwrot podatku od wartości dodanej. 

Projektowane rozporządzenie zawiera także przepisy przejściowe, zgodnie z którymi do 
wniosków o zwrot podatku za 2020 r. i za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. będą 
miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Jeżeli wniosek dotyczy korekty ww. wniosków 
będzie składany na zasadach dotychczasowych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajace-
rozporzadzenie-w-sprawie-wnioskow-o-zwrot-podatku-od-wartosci-dodanej-naliczonego-w-
innym-niz-rzeczpospolita-polska-panstwie-czlonkowskim-unii-europejskiej/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (numer z wykazu 58E). 
 

Celem regulacji jest dodanie dodatkowego przedmiotu do katalogu przedmiotów do wyboru 
przez ucznia, realizowanych w zakresie rozszerzonym w liceach ogólnokształcących i 
technikach, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie 
stacjonarnej oraz w liceach ogólnokształcących dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie 
zaocznej. 

W związku z powyższym proponuje się dokonanie zmian w załącznikach nr 4, 5, 15 i 16 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639, z późn. zm.). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-edukacji-i-nauki-podstawy-programowe/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum 
oraz branżowej szkoły II stopnia (numer z wykazu 57E). 

 

Zmiany proponowane w podstawie programowej dla czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum dotyczą przede wszystkim wykazu lektur 
uzupełniających. Co istotne w kontekście przygotowań uczniów do egzaminu maturalnego 
przeprowadzanego w nowej formule (od 2023 r.) – w przypadku lektur obowiązkowych w 
projekcie proponuje się nieliczne zmiany polegające wyłącznie na rezygnacji na danej pozycji. 
Tym samym proponowane w projekcie zmiany nie będą skutkowałaby zwiększeniem zakresu 
wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym. 

Ponieważ w przypadku wykazu lektur obowiązkowych nie proponuje się zmian polegających 
na dodaniu nowych pozycji, nowelizacja nie będzie miała również wpływu na podręczniki, tzn. 
nie będzie skutkowała koniecznością wprowadzania zmian w już dopuszczonych do użytku 
szkolnego podręcznikach do języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-wnioskow-o-zwrot-podatku-od-wartosci-dodanej-naliczonego-w-innym-niz-rzeczpospolita-polska-panstwie-czlonkowskim-unii-europejskiej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-wnioskow-o-zwrot-podatku-od-wartosci-dodanej-naliczonego-w-innym-niz-rzeczpospolita-polska-panstwie-czlonkowskim-unii-europejskiej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-wnioskow-o-zwrot-podatku-od-wartosci-dodanej-naliczonego-w-innym-niz-rzeczpospolita-polska-panstwie-czlonkowskim-unii-europejskiej/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-edukacji-i-nauki-podstawy-programowe/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-edukacji-i-nauki-podstawy-programowe/


Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-edukacji-i-nauki-podstawy-programowe/ 
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem 
pracowników niepełnosprawnych (numer z wykazu 47). 

 

Projekt rozporządzenia modyfikuje brzmienie § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z 
zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. W projekcie proponuje się przeredagowanie 
§ 20 w taki sposób, by uwzględniał on dynamikę zmian w prawie wspólnotowym. Zmiana 
uwzględnia również to, że przepis ten powinien dotyczyć okresu, w którym może być udzielana 
pomoc publiczna  (uwzględniając półroczny okres dostosowawczy), a nie okresu 
obowiązywania zmienianego rozporządzenia, tak jak ma to miejsce obecnie. 

Rozwiązanie to pozwoli zrealizować dotychczasowe cele tej regulacji przy jednoczesnym 
zapewnieniu zgodności z przepisami, zwiększeniu odporności na ryzyko niestabilności w 
związku z trwającym procesem zmian wprowadzanych przez Komisję Europejską, oraz 
zachowaniu ciągłości realizacji normowanego instrumentu wsparcia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pracownicy-niepelnosprawni/ 
 
10. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej (numer z wykazu 48). 

 

Projekt rozporządzenia modyfikuje brzmienie § 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy 
osoby niepełnosprawnej, który określa końcowy termin obowiązywania rozporządzenia. W 
projekcie proponuje się przeredagowanie § 13 w taki sposób, by uwzględniał on dynamikę 
zmian w prawie wspólnotowym. Zmiana uwzględnia również to, że przepis ten powinien 
dotyczyć okresu, w którym może być udzielana pomoc publiczna  (uwzględniając półroczny 
okres dostosowawczy), a nie okresu obowiązywania zmienianego rozporządzenia, tak jak ma 
to miejsce obecnie. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pracownicy-niepelnosprawni/ 
 
11. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych 
(numer z wykazu 52). 

 

Projekt rozporządzenia modyfikuje brzmienie § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych, który 
określa końcowy termin obowiązywania rozporządzenia. W projekcie proponuje się 
przeredagowanie § 11 w taki sposób, by uwzględniał on dynamikę zmian w prawie 
wspólnotowym. Zmiana uwzględnia również to, że przepis ten powinien dotyczyć okresu, w 
którym może być udzielana pomoc publiczna (uwzględniając półroczny okres 
dostosowawczy), a nie okresu obowiązywania zmienianego rozporządzenia, tak jak ma to 
miejsce obecnie. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-edukacji-i-nauki-podstawy-programowe/
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pracownicy-niepelnosprawni/ 
 
12. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym 
zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (numer z wykazu 50). 

 

Projekt rozporządzenia modyfikuje brzmienie § 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady 
pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
który określa końcowy termin obowiązywania rozporządzenia. W projekcie proponuje się 
przeredagowanie § 19 w taki sposób, by uwzględniał on dynamikę zmian w prawie 
wspólnotowym. Zmiana uwzględnia również to, że, przepis ten powinien się dotyczyć okresu, 
w którym może być udzielana pomoc publiczna (uwzględniając półroczny okres 
dostosowawczy), a nie okresu obowiązywania zmienianego rozporządzenia tak, jak ma to 
miejsce obecnie. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-zaklady-pracy-chronionej/ 
 
13. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
(numer z wykazu 51). 

 

Projekt rozporządzenia modyfikuje brzmienie § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie  zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który 
określa końcowy termin obowiązywania rozporządzenia. W projekcie proponuje się 
przeredagowanie § 12 w taki sposób, by uwzględniał on dynamikę zmian w prawie 
wspólnotowym. Zmiana uwzględnia również to, że przepis ten powinien dotyczyć okresu, w 
którym może być udzielana pomoc publiczna (uwzględniając półroczny okres 
dostosowawczy), a nie okresu obowiązywania zmienianego rozporządzenia, tak jak ma to 
miejsce obecnie. 

Rozwiązanie to pozwoli zrealizować dotychczasowe cele tej regulacji przy jednoczesnym 
zapewnieniu zgodności z przepisami, zwiększeniu odporności na ryzyko niestabilności w 
związku z trwającym procesem zmian wprowadzanych przez Komisję Europejską, oraz 
zachowaniu ciągłości realizacji normowanego instrumentu wsparcia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-zaklady-pracy-chronionej/ 
 
 

II. Ogłoszone akty prawne, komunikat (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści pięć 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: 
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1/ Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie 

wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych 

oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2022 r. 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 7 czerwca 2021 roku (Dz. 

U. z 2021, poz. 1014). 

 W rozporządzeniu ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników 

radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2022 oraz zniżki za uiszczenie 

opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry 

za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2022. 

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

 

2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 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 5 czerwca 2021 roku (Dz. 

U. z 2021, poz. 1013). 

 W rozporządzeniu przewiduje się: 

 1) przedłużenie aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów do dnia 

25 czerwca br.; 

 2) wprowadzenie regulacji umożliwiających prowadzenie działalności:  

a) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, 

wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na 

zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których 

te imprezy mają miejsce, 

b) polegającej na prowadzeniu pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do 

tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w 

pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej 

Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności 

rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 

93.29.B); 

c) polegającej na prowadzeniu sal zabaw w placówkach handlowych;  

3) zwiększenie limitów: 

a) dotyczących liczby osób (z 50 do 150) mogących brać udział w spotkaniach lub 

zgromadzeniach; 

b) obowiązujących w środkach transportu; 

4) wprowadzenie regulacji umożliwiających przekazywanie Narodowemu 

Funduszowi Zdrowia danych osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko 

COVID-19, w celu informowania tych osób o możliwości poddania się temu 

szczepieniu; 

5) dopuszczenie do szczepienia przeciwko COVID-19 osób, które ukończyły 12 rok 

życia. 



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

wyjątkiem § 1 pkt 10, który wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2021 r. 

 

3/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2 czerwca 2021 roku (Dz. 

U. z 2021, poz. 1009). 

 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. Zgodnie z rozporządzeniem 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 25 czerwca 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2021 r. 

 

4/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego 

okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2 czerwca 2021 roku (Dz. 

U. z 2021, poz. 1008). 

 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 (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.1). Zgodnie z rozporządzeniem 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 25 czerwca 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2021 r. 

 


