
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 8 do 14 lipca 2021 roku 

Raport na dzień 14 lipca 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 22. 

projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 9. projektów 

rozporządzeń oraz uchwał 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 stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu 
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. (nr 
638 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), które zostało przesłane do 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-klimatu-i-srodowiska-w-sprawie-zmiany-
wielkosci-udzialu-ilosciowego-sumy-energii-elektrycznej-wynikajace/ 
 
Ponadto Związek Pracodawców Polska Miedź jest w trakcie konsultacji projektu Polityki 
Surowcowej Państwa, dokumentu strategicznego przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska. 
Link: https://pracodawcy.pl/polityka-surowcowa-panstwa-konsultacje-publiczne/ 

 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD234) 
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw przewiduje zmiany, które wynikają z 
konieczności przygotowania rozwiązań dotyczących organizacji i sposobu przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w kolejnych latach, w których egzaminy te 
zdawać będą uczniowie i absolwenci, którzy dużą część swego kształcenia realizowali w 
warunkach stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przy 
wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość albo innego sposobu kształcenia. 
Konieczne jest określenie sposobu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych od roku 
szkolnego 2021/2022 i w kolejnych latach szkolnych, uwzględniającego skutki prowadzenia 
zdalnego sposobu kształcenia uczniów w czasie stanu epidemii. 
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W projekcie ustawy planuje się wprowadzenie regulacji dotyczących: 

1) wymagań egzaminacyjnych 

2) egzaminu ósmoklasisty 

3) postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych 

4) egzaminu maturalnego 

5) innych zmian, w tym możliwości powoływania przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania zespołów doradczych lub ekspertów w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy 
na potrzeby tego ministra. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-
oswiaty-i-ustawy-przepisy-wprowadzajace-ustawe-prawo-oswiatowe-oraz-niektorych-innych-
ustaw/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (numer z wykazu UD238) 
 

Zmiana ustawy ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych, przez 
zwiększenie wsparcia finansowego do wykorzystywanego w produkcji rolnej paliwa. W 
projekcie ustawy proponuje się zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha 
upraw rolnych ze 100 l do 110 l oraz limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki 
przeliczeniowej bydła (DJP) z 30 l do 40 l, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego 
chowu i hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w 
cenie paliwa zakupionego do tej produkcji. 

Projekt ustawy nakłada dodatkowy obowiązek na gminy, które będą przeprowadzały 
postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i jego wypłaty, jako 
zadanie zlecone. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zwrocie-
podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-
produkcji-rolnej/ 
 
Projekty rozporządzeń i uchwał: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia 

indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników 
krzepnięcia oraz desmopresynę (numer z wykazu MZ 1197). 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia 
indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników 
krzepnięcia oraz desmopresynę zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 
2018 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty 
krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę 
(Dz.U. poz. 2414). W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia we wzorze 
załącznika dodano nowy rodzaj koncentratu czynnika krzepnięcia tj. wieprzowy 
rekombinowany koncentrat czynnika VIII. Wskazany wyżej koncentrat czynnika krzepnięcia 
będzie finansowany w ramach programu polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw 
zdrowia, pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i inne pokrewne skazy 
krwotoczne”. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-
szczegolowego-wzoru-zamowienia-indywidualnego-na-produkty-krwiopochodne-
rekombinowane-koncentraty-czynnikow-krzepniecia-oraz-desmopresyne/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (numer z wykazu 53). 
 

Celem projektu jest doprecyzowanie przepisów nowelizowanego rozporządzenia w zakresie, 
w jakim określają podmioty obowiązane do wypłacania nagród przyznanych przez ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się, aby w przypadku nagrody przyznanej na 
wniosek – zarówno nagrody indywidualnej, jak i zespołowej – nagroda ta była wypłacana przez 
podmiot, którym kieruje wnioskodawca, tj. podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 
(uczelnia, federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polska Akademia 
Nauk, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy, międzynarodowy instytut 
naukowy utworzony na podstawie ustawy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Centrum Łukasiewicz, instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska 
Akademia Umiejętności albo inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób 
samodzielny i ciągły). 

W związku z proponowanym przeniesieniem obowiązku wypłaty nagrody na podmiot 
kierowany przez wnioskodawcę przewiduje się również rozszerzenie dotychczasowego 
katalogu podmiotów obowiązanych do wypłaty nagród i włączenie do niego również innych 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy, 
tj. prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. Należy 
zaznaczyć, że w dotychczasowym stanie prawnym nagrody dla osób zatrudnionych w tych 
podmiotach były wypłacane przez ministra (§ 10 ust. 4 zdanie pierwsze nowelizowanego 
rozporządzenia). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-nagrod-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-
nauki/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do 
ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (numer z wykazu 139). 

 

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) w projekcie zostały dodane 
przepisy określający czynności organów rejestrujących związane z udostępnieniem przez 
Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego bazy punktów kontaktowych przedstawicieli 
producentów pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz określanych w procesie 
homologacji wzorów podpisów na wydawanych świadectwach zgodności. 

W załączniku nr 2 do nowelizowanego rozporządzenia zaproponowano przepis (§ 1 pkt 2 
projektu) rozszerzający Instrukcję w sprawie czynności organu związanych z czasową 
rejestracją pojazdu o kwestię porównywania podpisów na wydawanych dokumentach, o 
których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z wzorami podpisów 
udostępnianymi przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego od dnia 4 września 
2021 r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-czynnosci-organow-w-sprawach-zwiazanych-z-
dopuszczeniem-pojazdu-do-ruchu-oraz-wzorow-dokumentow-w-tych-sprawach/ 
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4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu 
umorzenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarcz Finansowych Polskiego 
Funduszu Rozwoju (numer z wykazu 380). 

 

Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zaniechania poboru podatku od wartości 
umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarczy 
Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 1.0 (Tarcza 1.0) oraz Tarczy Finansowej Polskiego 
Funduszu Rozwoju 2 (Tarcza 2.0) jako realizacja, przyjętego w związku ze skutkami COVID–
19, rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa 
w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1010). 

Obowiązek zapłaty podatku od umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej 
otrzymanej z PFR, w kontekście kryzysu wywołanego pandemią uniemożliwiającego 
podatnikom prowadzenie działalności w dotychczasowym kształcie, stanowi dodatkowe 
obciążenie ekonomiczne. Zatem zasadne jest, z uwagi na sytuację gospodarczą, zaniechanie 
poboru podatku od środków mających charakter zwrotny, otrzymanych przez przedsiębiorców 
w ramach wsparcia przez Rząd, w przypadku ich umorzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-
zaniechania-poboru-podatku-dochodowego-od-dochodow-przychodow-z-tytulu-umorzenia-
subwencji-finansowej-otrzymanej-w-ramach-tarcz-finansowych-polskiego-funduszu/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji (numer z wykazu 634). 
 

Projekt rozporządzenia reguluje: 

1) przypadki, w których są wymagane ciągłe pomiary emisji z instalacji, źródła spalania paliw 
albo z urządzenia spalania lub współspalania odpadów; 

2) przypadki, w których są wymagane okresowe pomiary emisji z instalacji, źródła spalania 
paliw albo z urządzenia spalania lub współspalania odpadów, oraz częstotliwości prowadzenia 
tych pomiarów; 

3) zakres wykonywania niektórych pomiarów; 

4) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów; 

5) sposób ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów. 

W rozporządzeniu, o którym mowa zawarte są wymagania do prowadzenia pomiarów w 
zależności odpowiednio od: 

1) rodzaju instalacji albo urządzenia; 

2) nominalnej wielkości emisji z instalacji albo urządzenia; 

3) parametrów charakteryzujących wydajność lub moc instalacji albo urządzenia. 

Jeżeli obowiązek prowadzenia pomiarów nie wynika z nominalnej wielkości emisji, 
rozporządzenie określa substancje albo energie, których pomiar jest obowiązkowy. 
 

Zmiany przepisów zaproponowane w projekcie rozporządzenia mają charakter porządkowy i 
doprecyzowujący i nie spowodują dodatkowych obciążeń dla prowadzących instalacje. Są one 
konsekwencją dotychczasowych doświadczeń w zakresie wywiązywania się podmiotów z 
obowiązków wynikających z art. 148 dot. wykonywania pomiarów wielkości emisji przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska oraz sygnałów płynących od prowadzących instalację, 
zobowiązanych do wykonywania pomiarów. Przekazywane wojewódzkiemu inspektorowi 
ochrony środowiska wyniki pomiarów wielkości emisji w zakresie instalacji objętych 
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obowiązującym rozporządzeniem, przyczynią się do systematycznej kontroli użytkowników 
środowiska. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wymagan-
w-zakresie-prowadzenia-pomiarow-wielkosci-emisji/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie parametrów aukcji 

głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023 
(numer z wykazu 635). 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w 
art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. Rozporządzenie określające 
parametry aukcji jest aktem prawnym, który zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy wydawany jest 
cyklicznie, nie później niż na 18 tygodni przed rozpoczęciem aukcji głównej.  

Projektowane rozporządzenie ma na celu określenie parametrów aukcji głównej dla roku 
dostaw 2026, która zostanie przeprowadzona w 2021 r. oraz parametrów aukcji dodatkowych 
dla roku dostaw 2023, która zostanie przeprowadzona w 2022 r.  

Zgodnie z art. 32 ust. ustawy o rynku mocy parametrami aukcji głównej, które zostaną 
określone w rozporządzeniu, są: 

1) wielkości wyznaczające popyt w aukcji, tj. zapotrzebowanie na moc, cena wejścia na rynek 
nowej jednostki wytwórczej, współczynnik zwiększający tę cenę, parametr wyznaczający 
wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc, dla którego cena osiąga wartość 
maksymalną oraz parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc, dla 
którego cena osiąga wartość minimalną; 

2) cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i 
operacyjnych kosztów stałych; 

3) maksymalna liczba rund aukcji; 

4) jednostkowe poziomy nakładów inwestycyjnych odniesione do mocy osiągalnej netto, 
warunkujące kwalifikację jednostki rynku mocy jako jednostkę uprawnioną do ubiegania się o 
umowę mocową wieloletnią (odpowiednio na nie więcej niż 15 lub 5 okresów dostaw w aukcji 
głównej); 

5) minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji 
dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw, którego dotyczy aukcja główna; 

6) korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii; 7) 
maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy 
o rynku mocy. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-
parametrow-aukcji-glownej-dla-roku-dostaw-2026-oraz-parametrow-aukcji-dodatkowych-dla-
roku-dostaw-2023/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (numer z wykazu 61). 

 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616, z późn. zm.) jest związana z 
nadal trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii. 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wymagan-w-zakresie-prowadzenia-pomiarow-wielkosci-emisji/
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https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-parametrow-aukcji-glownej-dla-roku-dostaw-2026-oraz-parametrow-aukcji-dodatkowych-dla-roku-dostaw-2023/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-parametrow-aukcji-glownej-dla-roku-dostaw-2026-oraz-parametrow-aukcji-dodatkowych-dla-roku-dostaw-2023/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-parametrow-aukcji-glownej-dla-roku-dostaw-2026-oraz-parametrow-aukcji-dodatkowych-dla-roku-dostaw-2023/


Projektowane rozporządzenie przewiduje, że w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i zajęcia 
indywidualnego nauczania w szkołach podstawowych nie muszą odbywać się w bezpośrednim 
kontakcie dziecka lub ucznia z nauczycielem lub nauczycielami, o ile z wnioskiem w tej sprawie 
wystąpią do dyrektora przedszkola lub szkoły rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń. 
Ponadto, w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania będą mogły być prowadzone 
również w dotychczasowy sposób, tj. w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie dziecka lub 
ucznia z nauczycielem. 
 
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-indywidualne-nauczanie-dzieci-i-mlodziezy/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (numer z wykazu 62). 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 71b ust. 8 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych, 
ponieważ konieczne jest przedłużenie możliwości zorganizowania zajęć indywidualnego 
nauczania bez konieczności bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem. Projektowane 
rozporządzenie przewiduje, że w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia indywidualnego nauczania 
nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, o ile z 
wnioskiem w tej sprawie wystąpią do dyrektora szkoły rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń. 
Ponadto, w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia indywidualnego nauczania będą mogły być 
prowadzone również w dotychczasowy sposób, tj. w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie 
ucznia z nauczycielem. 
 
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-indywidualne-nauczanie-dzieci-i-mlodziezy/ 
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ewaluacji jakości działalności naukowej (numer z wykazu 60). 
 

Zmiany przewidziane w projekcie rozporządzenia dotyczą: 

 uznawania na potrzeby ewaluacji za artykuły naukowe również artykułów recenzyjnych 
opublikowanych w latach 2017 i 2018 w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, 
o którym mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 
późn. zm.); dzięki wprowadzonej zmianie artykuły te będą mogły zostać uwzględnione 
w ewaluacji, a ich całkowita wartość punktowa zostanie ustalona zgodnie z punktacją 
przypisaną w tym wykazie czasopismu naukowemu, w którym artykuł recenzyjny został 
opublikowany; 

 ujednolicenia sposobu ustalania całkowitej wartości punktowej monografii naukowych 
opracowywanych w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk 
humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych oraz 
redakcji naukowych takich monografii; proponowana zmiana pozwoli na ujednolicenie 
premii za autorstwo monografii naukowej niezależnie od tego, czy jej całkowita wartość 
punktowa wynosi 200, czy 80 pkt – w każdym przypadku wartość ta zostanie 
zwiększona o 50% (dotychczas punktacja za autorstwo takiej monografii naukowej była 
zwiększana o 50% w przypadku, gdy jej całkowita wartość wynosiła 200 pkt i o 25% 
gdy wynosiła 80 pkt); wprowadzono także – obok dotychczasowego zwiększenia dla 
monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa ujęte na II poziomie wykazu 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-edukacji-i-nauki-indywidualne-nauczanie-dzieci-i-mlodziezy/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-edukacji-i-nauki-indywidualne-nauczanie-dzieci-i-mlodziezy/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-edukacji-i-nauki-indywidualne-nauczanie-dzieci-i-mlodziezy/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-ministra-edukacji-i-nauki-indywidualne-nauczanie-dzieci-i-mlodziezy/


sporządzonego przez ministra – zwiększenie punktacji za redakcję naukową 
pozostałych monografii naukowych uwzględnianych w ewaluacji w ramach ww. 
dyscyplin naukowych; zaproponowane rozwiązania zapewnią odpowiednio wysoką 
punktację za te osiągnięcia naukowe w ramach ww. dyscyplin naukowych; 

 zmiany w zakresie ustalania punktacji za przychody z tytułu komercjalizacji wyników 
badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach danej dyscypliny 
naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami oraz przychodów z usług 
badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki; dotychczasowy limit punktów za te osiągnięcia, 
wynoszący 10-krotność liczby N, zostanie podwyższony do 20-krotności liczby N, co 
pozwoli na uwzględnianie w ewaluacji w większym stopniu dorobku wynikającego z 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub know-how 
związanego z tymi wynikami oraz usług badawczych, a zatem osiągnięć 
umożliwiających praktyczne wykorzystanie wyników działalności naukowej; 

 doprecyzowania, jakie usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów 
nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki są osiągnięciem 
uwzględnianym w ewaluacji, co pozwoli wykluczyć wykazywanie do celów ewaluacji 
usług o charakterze odtwórczym, standardowych czynności diagnostycznych, 
pomiarowych itp.; 

 modyfikacji sposobu określania zestawów wartości referencyjnych dla kategorii 
naukowych A, B+ i B w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych; 
Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki będzie rekomendował ministrowi propozycje 
zestawów wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B w poszczególnych 
dyscyplinach naukowych i artystycznych, natomiast ustalanie zestawów tych wartości 
będzie kompetencją ministra; zestawy wartości referencyjnych są istotnym elementem 
polityki naukowej państwa, dlatego też minister, który odpowiada za realizację tej 
polityki, powinien mieć realny wpływ na ich określenie; konsekwencją proponowanej 
zmiany będzie również odpowiednia modyfikacja załącznika nr 2 do rozporządzenia. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej/ 
 

 

 

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

 

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści dziewięć 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 Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wspólnych 

wskaźników bezpieczeństwa (CSI) 

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 lipca 2021 roku (Dz.U. z 

2021, poz. 1245). 

 Rozporządzenie wskazuje wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI) oraz sposób ich 

obliczania i zestawiania. Wskazuje na nowy sposób przedstawiania informacji 

statystycznych odnoszących się do wypadków i incydentów kolejowych, skutków 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej/


wypadków, bezpieczeństwa technicznego infrastruktury kolejowej i zarządzania 

bezpieczeństwem. Każde przedsiębiorstwo kolejowe oraz każdy zarządca 

infrastruktury i podmiot odpowiedzialny za utrzymanie powinien gwarantować, że jego 

wykonawcy i inne zaangażowane strony stosują środki kontroli ryzyka. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2021 r. 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 

zastosowaniu kas rejestrujących 

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 9 lipca 2021 roku (Dz.U. z 

2021, poz. 1256). 

 Rozporządzenie określa grupy podatników oraz czynności zwolnione z obowiązku, o 

którym mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, oraz określa warunki korzystania ze 

zwolnienia. Rozporządzenie ma na celu dostosowanie obowiązującego 

rozporządzenia do rozwiązań wdrażających tzw. pakiet VAT e-commerce. W akcie 

prawnym wprowadzono zwolnienie z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług 

rozliczanych w procedurach szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 

6a i 7 ustawy oraz sprzedaż na odległość towarów importowanych, rozliczaną 

w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9 ustawy. 

 Podatnicy, którzy rozliczają się w ww. procedurach szczególnych, o których mowa 

powyżej, nie będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy 

zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na wysokość uzyskanych obrotów. 

Dodatkowo, jeśli przedmiotem transakcji objętych poz. 50 i 51 będą towary lub usługi 

wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. nie 

będzie miał zastosowania bezwzględny obowiązek prowadzenia ewidencji (tzw. 

obowiązek ewidencji transakcji od 1 złotówki). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2021 r. 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 

r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów 

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 9 lipca 2021 roku (Dz.U. z 

2021, poz. 1259). 

 Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do art. 7c ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 

r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu 

paliwami opałowymi – tzw. ustawa SENT. W § 4 rozporządzenia wśród towarów 

objętych systemem monitorowania przewozu i obrotu znajdują się towary będące 

odpadami przekazywanymi do dalszego przetworzenia albo utylizacji. W § 5 została 

rozszerzona lista towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania, o 

gaz LPG, klasyfikowany do pozycji CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny 

propanu-butanu. Akt prawny nakłada obowiązek, by podmioty zaangażowane w 

przewóz towarów podawały dane pozwalające na identyfikację faktycznej ilości 



transportowanego gazu, co pozwoli na zapobieganie potencjalnym nadużyciom w tym 

zakresie. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2021 r. 

 

4/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

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

stanu epidemii 

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 9 lipca 2021 roku (Dz.U. z 

2021, poz. 1262). 

 Rozporządzenie ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii 

wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2. 

 Rozporządzenie zawiera regulacje: dotyczące wystawiania oraz wydawania unijnego 

cyfrowego zaświadczenia COVID; mające na celu elektronizację procesu składania 

kart lokalizacji podróżnego przez osoby przekraczające granicę państwową 

Rzeczypospolitej Polskiej; rozszerzające katalog podmiotów, które zwolnione są 

obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej; 

zawierające modyfikacje legislacyjne o charakterze doprecyzowującym. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2021 r., z wyjątkiem przepisów § 1 

pkt 1 lit. a i b, pkt 3 i § 2, które wchodzą w życie z dniem 17 lipca 2021 r. 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na 

budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 

ustawy – Prawo budowlane 

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

z 2021, poz. 1263). 

 Przepisy rozporządzenia dotyczą rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji 

o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa 

w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane oraz odrębnego rejestru wniosków 

o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń 

dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane 

dotyczącego terenów zamkniętych. Celem rozporządzenia jest określenie sposobu 

prowadzenia tych rejestrów przez upoważnione do tego organy, w tym wprowadzanie 

danych i dokonywanie korekt w wersjach elektronicznych z uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia spójności i kompletności danych i informacji podlegających 

wpisowi do rejestru. 

 Rozporządzenie wejdzie w życie 27 lipca 2021 r. 

 



6/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne 

przeciwko COVID-19 

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 13 lipca 2021 roku (Dz.U. 

z 2021, poz. 1273). 

 Rozporządzenie nadaje uprawnienia do kwalifikacji do szczepienia przeciwko Covid-19 

dla studentów piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz absolwentów studiów 

na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz studiów I stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo w okresie do 6 miesięcy od dnia ukończeniu tych studiów, pod nadzorem 

lekarza albo osoby wykonującej zawód lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, 

ratownika medycznego lub higienistki szkolnej, po uzyskaniu dokumentu 

potwierdzającego posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień wydanego przez 

uczelnię prowadzącą to kształcenie. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 

 

7/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie chorób zawodowych 

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 lipca 2021 roku (Dz.U. 

z 2021, poz. 1287). 

 Zmiana rozporządzenia dotyczy przyspieszenia oraz usprawnienia procesu 

orzeczniczego w zakresie chorób zawodowych m.in. doprecyzowanie sposobu i trybu 

postępowania dotyczącego zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania 

chorób zawodowych, w tym również w przypadku śmierci pracownika albo byłego 

pracownika objętego zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej. 

 W przypadkach uznanych przez lekarza za uzasadnione stanem zdrowia pracownika 

albo byłego pracownika, albo w przypadku śmierci pracownika albo byłego pracownika, 

lekarz wydaje orzeczenie lekarskie na podstawie dokumentacji medycznej. Lekarz 

zatrudniony w jednostce orzeczniczej wydawać będzie orzeczenie lekarskie na 

podstawie oceny narażenia zawodowego przeprowadzonej tylko przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co w konsekwencji skróci proces orzeczniczo-

diagnostyczny i umożliwi szybkie wydanie decyzji.  

 Do załącznika do rozporządzenia w tabeli w kolumnie „Choroby zawodowe” lp. 5 

wprowadzona jest nowa kwalifikacja: „Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które 

spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc ze stosunkiem 

procentowym natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) do 

pojemności życiowej (VC) wynoszącym 0,7 po leku rozszerzającym oskrzela” 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 

 



8/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób 

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 lipca 2021 roku (Dz.U. 

z 2021, poz. 1288). 

 Rozporządzenie wprowadza zmiany mające na celu przyspieszenie oraz usprawnienie 

uruchomienia procesu orzeczniczego w zakresie chorób zawodowych poprzez m.in. 

uchylenie wzoru skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby 

zawodowej wydawanego przez lekarza lub lekarza dentystę. Jednocześnie w akcie 

prawnym  określono zakres informacji, które będą objęte skierowaniem na badania w 

związku z podejrzeniem choroby zawodowej. 

 Skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wydane przed 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność. 

 Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej może być 

wydawane przez lekarza lub lekarza dentystę według wzoru obowiązującego przed 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez 6 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 

 

9/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób 

zawodowych 

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 lipca 2021 roku (Dz.U. 

z 2021, poz. 1289). 

 Rozporządzenie wprowadza zasadę, zgodnie z którą orzecznictwo lekarskie w zakresie 

chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych wykonuje lekarz specjalista chorób 

zakaźnych, lekarz specjalista medycyny pracy lub lekarz specjalista medycyny 

przemysłowej. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 

 


