
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 27 maja do 1 czerwca 2021 roku 

Raport na dzień 1 czerwca 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6. projektów ustaw oraz 26. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 4. 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 – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (numer z wykazu UD211) 
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi zmierza przede wszystkim do stworzenia podstaw dla 
pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania – ze względu na określony prawem cel – 
prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków 
działających podobnie do alkoholu w ich organizmach. 

Projekt przewiduje przede wszystkim zmiany Kodeksu pracy polegające na: 

 określeniu podstaw prawnych umożliwiających pracodawcy wprowadzenie – ze 
względu na określony prawem cel – wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników lub 
kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach, 
a także określeniu zasad przeprowadzania takich kontroli; 

 w zakresie obowiązku pracodawcy niedopuszczenia pracownika do wykonywania 
pracy: 

1. utrzymaniu regulacji obecnie obowiązującej w przypadku uzasadnionego podejrzenia, 
że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał alkohol w 
czasie pracy, 

2. wprowadzeniu regulacji nakładającej na pracodawcę taki obowiązek w przypadku 
uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu 
środka działającego podobnie do alkoholu lub zażywał taki środek w czasie pracy, 

3. wprowadzeniu regulacji nakładającej na pracodawcę taki obowiązek w przypadku, gdy 
prewencyjna kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika 
lub prewencyjna kontrola na obecność środka działającego podobnie do alkoholu, 
wykaże obecność takiego środka w organizmie pracownika; 

 uregulowaniu procedury przeprowadzania badania w celu ustalenia obecności 
alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika przez 
uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego; 



 wprowadzeniu możliwości odpowiedniego zastosowania wskazanych powyżej 
rozwiązań do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne 
na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osoby prowadzące na własny rachunek 
działalność gospodarczą; 

 uzupełnieniu katalogu przesłanek uzasadniających nałożenie na pracownika kary 
upomnienia, kary nagany lub kary pieniężnej o przypadki stawienia się do pracy w 
stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub zażywanie takiego 
środka w czasie pracy. 

Projektowana regulacja zakłada, że pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości 
lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu w określonym w 
przepisach Kodeksu pracy celu. Projekt przewiduje, że celami tymi będą mogły być: 
konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony 
mienia pracodawcy. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-
oraz-ustawy-o-wychowaniu-w-trzezwosci-i-przeciwdzialaniu-alkoholizmowi/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz 

niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC82) 
 

Potrzeba wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce 
energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497) wynika z konieczności transpozycji części 
postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13, 
z późn. zm.) do krajowego porządku prawnego. 

Niniejszy projekt wdraża przepisy dyrektywy 2010/31/UE  w zakresie: 

– długoterminowej strategii renowacji, 

– udostępniania do celów statystycznych i badawczych, a także właścicielowi budynku, co 
najmniej zagregowanych, zanonimizowanych danych dotyczących świadectw charakterystyki 
energetycznej, 

– wyposażenia budynków niemieszkalnych w systemy automatyki i sterowania, 

– przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji. 

W projekcie ustawy zostały wprowadzone również zmiany korygujące istniejące mechanizmy 
w obszarze sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz 
protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji, w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania wymogów wynikających z dyrektywy 2010/31/UE w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków. 

W projekcie ustawy wprowadza się również zmiany korygujące istniejące mechanizmy 
(wprowadzone przez wdrożenie dyrektywy 2010/31/UE), w szczególności w obszarze: 

 sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz 
protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji, 

 weryfikacji pod kątem prawidłowości i rzetelności sporządzenia ww. świadectw i 
protokołów, 

 efektywnego systemu informowania nabywców i najemców nieruchomości o 
charakterystyce energetycznej budynków. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-
charakterystyce-energetycznej-budynkow-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
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3. Projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora 
rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości 
zapachowej (numer z wykazu UD2) 

 

Obowiązujące przepisy prawne, Kodeks dobrej praktyki rolniczej z 2004 r., a także Kodeks 
przeciwdziałania uciążliwości zapachowej z 2016 r. nie zapewniają w pełni przeciwdziałania 
uciążliwości zapachowej, przede wszystkim nie regulują kwestii przeciwdziałania uciążliwości 
zapachowej powodowanej przez hodowlę zwierząt gospodarskich. 

Możliwością rozwiązania problemu uciążliwości zapachowej jest określenie przede wszystkim 
minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego 
funkcjonowanie może potencjalnie powodować uciążliwość zapachową. W wyniku 
przeprowadzonych analiz stwierdzono, że nie ma możliwości osiągnięcia celu projektu za 
pomocą innych środków. Mając na uwadze ilość wniosków o podjęcie interwencji dotyczących 
występowania uciążliwości zapachowych powodowanych głównie przez instalacje 
przeznaczone do chowu lub hodowli zwierząt konieczne jest określenie przede wszystkim 
minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego 
funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Działanie 
polegające na określeniu minimalnej odległości planowanego przedsięwzięcia sektora 
rolnictwa jest proporcjonalne do zamierzonego celu, jakim jest ograniczenie uciążliwości 
zapachowej powodowanej przez chów lub hodowlę zwierząt, konieczne do jego osiągnięcia i 
prowadzi do niego bezpośrednio. 
 
Projekt ustawy na etapie uzgodnień (2 etap) oraz konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-minimalnej-odleglosci-dla-
planowanego-przedsiewziecia-sektora-rolnictwa-ktorego-funkcjonowanie-moze-wiazac-sie-z-
ryzykiem-powstawania-uciazliwosci-zapachowej/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (numer z wykazu 
MZ 1158). 

 

Projektowane zmiany mają na celu zapewnienie nadzoru nad krwiodawstwem i 
krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych. Brak odpowiednich regulacji w sytuacji stanu 
epidemii SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może doprowadzić do sytuacji, w 
której brak przeprowadzenia kontroli oraz wdrożenia działań naprawczych w szpitalnych 
bankach krwi oraz laboratoriach wykonujących badania z zakresu immunologii 
transfuzjologicznej, może narazić pacjenta na niebezpieczeństwo utraty zdrowia a nawet 
życia. Możliwość prowadzenia kontroli nie tylko stacjonarnie, ale także w trybie zdalnym, 
dostosowanym do aktualnej sytuacji epidemicznej, zapewni większe bezpieczeństwo zarówno 
osobom kontrolującym, jak i pracownikom podmiotów kontrolowanych. 

Zmiana rozporządzenia jest również odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku 
pracy.  Obecnie bowiem nie są już szkoleni technicy analityki, a rynek pracy zasilają diagności 
laboratoryjni, absolwenci wyższych studiów magisterskich. Nie ma więc żadnego uzasadnienia 
dla ustalania aż rocznego okresu szkolenia takich osób, aby można było im nadać uprawnienia 
do samodzielnego wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz 
autoryzowania wyników badań 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-leczenia-krwia-i-jej-skladnikami-w-podmiotach-leczniczych-
wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-rodzaju-stacjonarne-i-calodobowe-swiadcz/ 
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2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru protokołu 

obowiązkowej kontroli (numer z wykazu 29). 
 

Projektowane rozporządzenie określi wzór protokołu pokontrolnego z przeprowadzanej przez 
organ nadzoru budowlanego obowiązkowej kontroli budowy, wymaganej przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Opracowany wzór protokołu nie zakłada wprowadzenia zasadniczych zmian w stosunku do 
obecnie obowiązującego wzoru. Zaproponowane modyfikacje wynikają z uwzględnienia zmian 
dokonanych ustawą nowelizującą (m.in. rezygnacja z opisywania kubatury w ramach 
określenie zgodności budowy w zakresie charakterystycznych parametrów technicznych 
obiektu budowlanego) oraz z dotychczasowej praktyki (m.in. wprowadzenie miejsca na 
wykazanie osób asystujących kontrolerowi). Jednocześnie w związku z prowadzonymi 
pracami nad nowym wzorem protokołu zaproponowane zostały zmiany o charakterze 
technicznym, które mają na celu wprowadzenie lepszej jego czytelności i przejrzystości. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-pracy-i-
technologii-w-sprawie-wzoru-protokolu-obowiazkowej-kontroli/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi 
stanowiskami politycznymi (numer z wykazu 342). 

 

Projektowane rozporządzenie jest wydawane w związku ze zmianą ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 
971,z późn. zm.) dokonaną ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych 
ustaw(Dz. U. poz. 815). 

Projektowane rozporządzenie wprowadza wymogi wynikające z art. 20a ust. 1 dyrektywy 
2015/849 w brzmieniu nadanym przez dyrektywę 2018/843,poprzez wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego art. 46c ustawy. W rozporządzeniu przedstawiono enumeratywny 
wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami 
politycznymi. 

Projekt rozporządzenia wpływa na szereg instytucji finansowych (m.in. banki, zakłady 
ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne) przez ułatwienie instytucjom obowiązanym realizacji 
obowiązków wynikających z ustawy poprzez przedstawienie listy stanowisk i funkcji 
publicznych będących stanowiskami eksponowanymi politycznie. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wykazu-
krajowych-stanowisk-i-funkcji-publicznych-bedacych-eksponowanymi-stanowiskami-
politycznymi/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń 
w zakresie danych uzupełniających (numer z wykazu 177). 

 

Projektowane rozporządzenie określa nowe wzory zgłoszeń związanych z ewidencją 
i identyfikacją podatników, płatników podatków i płatników składek na ubezpieczenia 
społeczne oraz zdrowotne (NIP-2(13), NIP-7(6), ZAP-3(6) i NIP-8(4)). Zmiany, w stosunku 
do obecnie obowiązujących wzorów, wynikają między innymi z dostosowań wynikających 
ze zmian wprowadzanych z dniem 1 lipca 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 18 listopada 
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2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320) oraz zmian wprowadzonych 
na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018, 1520 i 1751) oraz uwzględniają inne, niżej 
opisane dostosowania, w tym związane z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. 

Zmiany obejmują wszystkie załączniki do rozporządzenia, stanowiące wzory formularzy 
zgłoszeń (NIP-2, NIP-7, ZAP-3 i NIP-8). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzorow-
formularzy-zgloszen-identyfikacyjnych-i-zgloszen-aktualizacyjnych-oraz-zgloszen-w-
zakresie-danych-uzupelniajacych/ 
 
 
II. Ogłoszone akty prawne, komunikat (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano trzydzieści 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, 

komunikaty: 

 

1/ Ustawa z dnia 4 maja 2021 r. o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 

14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz 

uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 28 maja 2021 roku (Dz. U. z 2021, 

poz. 969). 

 Ustawa dotyczy zmian w finansowaniu budżetu Unii Europejskiej, które 

obowiązywać będą po 2020 roku, ponadto w związku z pandemia COVID-19 

przepisy zostaną uzupełnione o uregulowania dotyczące zaciągania przez Komisję 

Europejską pożyczek na finansowanie Europejskiego Instrumentu Odbudowy.  

 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków 

składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, 

dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego 

systemu 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 27 maja 2021 roku (Dz. U. 

z 2021, poz. 963). 

 Rozporządzenie określa warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy: 

wniosków oraz ich składania do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego; odpisów, wyciągów, zaświadczeń, 

informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów z elektronicznego katalogu 

dokumentów spółek, doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. Rozporządzenie określa także sposób posługiwania się 

dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej. 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzorow-formularzy-zgloszen-identyfikacyjnych-i-zgloszen-aktualizacyjnych-oraz-zgloszen-w-zakresie-danych-uzupelniajacych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzorow-formularzy-zgloszen-identyfikacyjnych-i-zgloszen-aktualizacyjnych-oraz-zgloszen-w-zakresie-danych-uzupelniajacych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzorow-formularzy-zgloszen-identyfikacyjnych-i-zgloszen-aktualizacyjnych-oraz-zgloszen-w-zakresie-danych-uzupelniajacych/


 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

3/ Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 28 maja 2021 roku (Dz. U. z 2021, 

poz. 981). 

 Nowelizacja dotyczy zwiększenia limitu rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej poprzez zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych 

środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli, 

którzy mogliby prowadzić dodatkowe zajęcia wspomagające w celu uzupełnienia 

braków w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych w podstawie 

programowej. 

Ponadto, ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie 

niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z nowelizacją przy ustalaniu prawa i wysokości 

emerytury górniczej, o której mowa w art. 50a lub art. 50e ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, okresy 

czasowego oddelegowania pracowników, wykonujących pracę górniczą, o której 

mowa w art. 50c ust. 1 tej ustawy, którzy posiadają uprawnienia ratownika 

górniczego lub sanitariusza, do prac przy zwalczaniu epidemii w ramach wsparcia 

działania szpitali w związku z COVID-19 traktuje się na równi z dniówkami 

roboczymi przepracowanymi pod ziemią, pod warunkiem wykonywania tych prac w 

okresie oddelegowania. Okresy czasowego oddelegowania, o których mowa w ust. 

2, podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury górniczej w 

wymiarze i przy zastosowaniu przeliczników właściwych dla okresu pracy górniczej 

wykonywanej ostatnio przed okresem tego oddelegowania. Okresy wykonywania 

pracy w okresie oddelegowania, o którym mowa powyżej, potwierdza pracodawca 

delegujący pracownika. Potwierdzenie to następuje w formie zaświadczenia, 

wydanego na żądanie osoby oddelegowanej lub organu rentowego właściwego do 

przyznania emerytury górniczej. 

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

5, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 

16 maja 2020 r.  

 

 

 

 

 


