
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 1 do 7 lipca 2021 roku 

Raport na dzień 7 lipca 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 11. projektów ustaw oraz 

22. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów, jak również uchwał Rady Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 6. projektów 

rozporządzeń oraz uchwał dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, 

przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej. 

 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych (numer z wykazu UD217) 
 

Projekt ustawy określa zasady składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przez 
organizacje pozarządowe, w tym organizacje pożytku publicznego. Zgodnie z projektowanymi 
przepisami, podmioty tę, w zależności od spełniania warunków określonych projektowaną 
ustawą, będą zobowiązane do składania sprawozdania finansowego wraz z informacją o 
źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności za rok poprzedzający 
złożenie sprawozdania oraz sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności: 

 organizacje pozarządowe, których przychód z działalności za rok poprzedzający 
złożenie sprawozdania przekroczy 1 000 000 zł, będą zobowiązane do składania 
sprawozdania finansowego wraz z informacją o źródłach przychodu, kosztach i 
rodzajach prowadzonej działalności; 

 organizacje pozarządowe, których przychód z działalności za rok poprzedzający 
złożenie sprawozdania nie przekroczy 1 000 000 zł będą zobowiązane do składania 
informacji o źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności; 

 zwolnione z ww. obowiązków sprawozdawczych będą organizacje pozarządowe, 
których przychód z działalności za rok poprzedzający złożenie sprawozdania pochodził 
wyłącznie ze składek członkowskich i nie przekroczy10 000 zł; 

 organizacje pożytku publicznego, których przychód z działalności za rok poprzedzający 
złożenie sprawozdania przekroczy 1 000 000 zł będą zobowiązane do składania 
sprawozdania finansowego wraz z informacją o źródłach przychodów, kosztach i 
rodzajach prowadzonej działalności oraz sprawozdania merytorycznego ze swojej 
działalności; 

 organizacje pożytku publicznego, których przychód z działalności za rok poprzedzający 
złożenie sprawozdania nie przekroczy 1 000 000 zł będą zobowiązane do składania 
sprawozdania finansowego wraz z informacją o źródłach przychodów, kosztach i 
rodzajach prowadzonej działalności oraz uproszczonego sprawozdania 
merytorycznego ze swojej działalności. 



Katalog informacji zawieranych w ww. dokumentach określony został we wzorach 
stanowiących odpowiednio załączniki nr 1-3 do projektowanej ustawy. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-sprawozdawczosci-organizacji-
pozarzadowych/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 

niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD 220) 
 

Projekt ustawy zakłada: 

– zmianę organu właściwego w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy na Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, 

– zmianę dotychczasowej formy składania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego poprzez wyłączenie formy materialnej wniosku papierowego, składanego 
bezpośrednio w siedzibie jednostki właściwej bądź za pośrednictwem przesyłki listowej i 
pozostawienie wyłącznie możliwości składania wniosku poprzez systemy teleinformatyczne, 
zmianę sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego poprzez odejście od wypłaty w formie 
gotówkowej i przekazem pocztowym na rzecz wypłaty w formie bezgotówkowej na wskazany 
przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego, 

– uregulowanie prawa do świadczeń z programu „Rodzina 500+” na dzieci umieszczone w 
pieczy zastępczej w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci, a nie jak dotychczas w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.). Zmianie nie ulegną podstawy 
przysługiwania świadczeń z programu „Rodzina 500+” (nie zostanie zmieniony krąg osób 
uprawnionych czy wysokość świadczeń). Wprowadzona zostanie wyłącznie optymalizacja 
procesu obsługi świadczenia (szersze omówienie w uzasadnieniu do projektu). 

W wyniku wejścia w życie proponowanych rozwiązań samorządy terytorialne zostaną w 
perspektywie czasu zwolnione z realizacji zadań związanych z obsługą programu „Rodzina 
500+”, co pozwoli im na efektywniejsze realizowanie innych zadań ustawowych. 
 
Projekt ustawy na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-pomocy-
panstwa-w-wychowywaniu-dzieci-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw 

(numer z wykazu UC86) 
 

Zasadniczym powodem podjęcia prac nad zmianami w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o 
prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) oraz niektórych innych ustaw jest 
zobowiązanie państw członkowskich do implementacji postanowień dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 
93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 
2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów 
dotyczących ochrony konsumenta (zwana także: „dyrektywą Omnibus”). Do obowiązujących 
regulacji wprowadzono zmiany wynikające z implementacji dyrektywy 2019/2161 oraz 
dodatkowe zmiany konieczne do eliminacji niekorzystnych praktyk rynkowych dla 
konsumentów zawierających umowy poza lokalem przedsiębiorstwa. 

Zmiany wynikające z implementacji dyrektywy 2019/2161 (m.in) 

 Rozszerzenie ochrony konsumentów w zakresie usług cyfrowych (art. 4a1, art. 32 ust. 
4, art. 32a, art. 8 pkt 8 i 9, art. 12 pkt 19 i 20, art. 34 ust. 1a) 

 Zapewnienie większej przejrzystości konsumentom zawierającym umowy on-line, 
w tym korzystającym z internetowych platform handlowych 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-sprawozdawczosci-organizacji-pozarzadowych/
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 Zwiększenie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych form sprzedaży poza 
lokalem przedsiębiorstwa’ 

Zmiany w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym: rozszerzono definicję produktu o usługi cyfrowe i treści cyfrowe, wprowadzono 
definicję plasowania, wprowadzono definicję internetowej platformy handlowej przez odesłanie 
do takiej definicji zawartej w art. 2 pkt 10 upk, która jest wprowadzana niniejszą nowelizacją 
(w art. 2 dodano pkt 12), dodano nowy rodzaj działania wprowadzającego w błąd, uzupełniono 
czarną listę praktyk  rynkowych nieuczciwych w każdych okolicznościach. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-prawach-
konsumenta-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
4. Projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych (numer z wykazu UD 241) 
 

Projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych jest projektem aktu normatywnego, w 
którego założeniu jest uregulowanie i poprawa sytuacji stowarzyszeń, jakimi są Ochotnicze 
Straże Pożarne oraz docenienie wieloletnich działań strażaków ratowników OSP na rzecz 
lokalnych społeczności i bezpieczeństwa państwa. Przez podniesienie obowiązujących, 
rozproszonych przepisów do rangi ustawy wzmocniony zostanie Krajowy System Ratowniczo-
Gaśniczy w zakresie wsparcia go przez jednostki OSP, które stanowią najliczniejszą grupę 
jednostek działających na rzecz społeczności lokalnych. 

Projekt ustawy ma również za zadanie uregulowanie kwestii zadań ochrony przeciwpożarowej 
wykonywanych przez gminę. W związku z występowaniem w kraju gmin nieposiadających 
jednostek ochrony przeciwpożarowej, w celu sprawiedliwego udziału w finansowaniu, a także 
odpowiedzialnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa mieszkańców, gminy te zobowiązane 
zostały do zawarcia umowy z gminą sąsiednią, w której taka jednostka funkcjonuje. W efekcie 
wprowadzonych rozwiązań każda gmina w kraju będzie posiadać uregulowane kwestie 
zabezpieczenia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-ochotniczych-strazach-pozarnych/ 
 
Projekty rozporządzeń i uchwał: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności (numer z wykazu MZ 1196). 

 

Projekt rozporządzenia wprowadza standard organizacyjny teleporady udzielanej przez 
podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia opieki 
zdrowotnej z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, z wyłączeniem zakresów: 
stomatologii, psychiatrii oraz rehabilitacji, co ma służyć zapewnieniu odpowiednich warunków 
jej realizacji, gwarantując ten sam standard realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez te 
podmioty, przy zachowaniu bezpieczeństwa informacji medycznych przekazywanych drogą 
elektroniczną. 

Teleporada jest świadczeniem opieki zdrowotnej udzielanym na odległość przy użyciu 
systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-standardu-
organizacyjnego-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-za-posrednictwem-systemow-
teleinformatycznych-lub-systemow-lacznosci/ 
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2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie formatu dokumentu 
zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu danych raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (numer z wykazu 602). 

 

Projektowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie formatu dokumentu 
zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 66 ust. 8 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247 i 784). 

Projektowane rozporządzenie określi format, czyli standard zapisu informacji w pliku danego 
typu. Wymóg przekazywania w określonym formacie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko i wyników inwentaryzacji przyrodniczej wykonanych na potrzeby jego 
sporządzenia pozwoli na uporządkowanie znacznych ilości danych przekazywanych do 
właściwych organów administracji publicznej. Pozwoli to docelowo na gromadzenie wiedzy o 
środowisku w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko i ponownego jej 
wykorzystywania. Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko jest systemem 
teleinformatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o 
postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-formatu-
dokumentu-zawierajacego-wyniki-inwentaryzacji-przyrodniczej-oraz-formatu-danych-raportu-
o-oddzialywaniu-przedsiewziecia-na-srodowisko/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (numer z wykazu 697). 

 

Projekt rozporządzenia dostosowuje zakres uprawnień strażników straży gminnych (miejskich) 
do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych do obowiązującego stanu prawnego. 

Zakładanym rezultatem wdrożenia proponowanych zmian będzie wzmocnienie ochrony 
porządku publicznego w gminach posiadających straże gminne (miejskie), w tym zwiększenie 
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych, 
poprzez zapewnienie możliwości nakładania sankcji na uczestników ruchu naruszających 
zasady ustanowione przez nowo wprowadzone przepisy. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wykroczen-za-ktore-straznicy-strazy-gminnych-sa-uprawnieni-do-
nakladania-grzywien-w-drodze-mandatu-karnego/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, 
o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków 
powierniczych (numer z wykazu 391). 

 

Projekt rozporządzenia wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/338 z 
dnia 16 lutego 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2014/65/UE w zakresie wymogów 
informacyjnych, zarządzania produktami i limitów pozycji oraz dyrektywy 2013/36/UE i (UE) 
2019/878 w zakresie ich zastosowania do firm inwestycyjnych w celu wsparcia odbudowy 
w następstwie kryzysu związanego z COVID-19, w zakresie przepisów: 
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 umożliwiających przekazanie klientowi lub potencjalnemu klientowi niektórych 
informacji po wykonaniu usługi świadczonej przy użyciu środków porozumiewania się 
na odległość, 

 wyłączających z systemu obejmującego świadczenia niepieniężne usługi badawcze 
dotyczące emitentów o średniej rynkowej kapitalizacji nieprzewyższającej określonego 
progu. 

Projektowane rozwiązania polegają na: 

 umożliwieniu firmom inwestycyjnym przekazywania klientowi lub potencjalnemu 
klientowi wymaganych prawem informacji nie przed, ale po wykonaniu usługi – w 
przypadku usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 
instrumentów finansowych oraz usług wykonywania tych zleceń na rachunek dającego 
zlecenie, o ile są one świadczone przy użyciu środków porozumiewania się na 
odległość, które uniemożliwiają przekazanie wymaganych informacji przed 
rozpoczęciem ich świadczenia, 

 wyłączeniu określonych usług badawczych z zakresu regulacji dotyczących świadczeń 
niepieniężnych w ramach obowiązujących zasad przyjmowania lub przekazywania 
świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w związku z prowadzeniem działalności 
maklerskiej. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-trybu-i-warunkow-postepowania-firm-inwestycyjnych-bankow-o-
ktorych-mowa-w-art-70-ust-2-ustawy-o-obrocie-instrumentami-finansowy/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie profilu wody w kąpielisku (numer z wykazu 604). 
 

Projektowane rozporządzenie dokonuje prawidłowej transpozycji art. 6 ust. 2 dyrektywy 
2006/7/WE w związku z sekcją 3 załącznika III do tej dyrektywy. W celu pełnego wdrożenia 
dyrektywy 2006/7/WE konieczne jest sporządzanie profili wody w kąpieliskach. Ich częściami 
składowymi są: opis cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wód, na których 
zlokalizowane są kąpieliska oraz wód powierzchniowych wokół lub, w przypadku cieków, 
powyżej kąpielisk, charakterystyka jakości wody w kąpieliskach, identyfikacja zanieczyszczeń, 
które mogą być źródłem zagrożeń zdrowotnych dla osób kąpiących się oraz informacje o 
środkach podjętych w celu wyeliminowania tych zanieczyszczeń. 

Rozwiązanie wskazanego zagadnienia jest dokonane w projekcie rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie profilu wody w kąpielisku. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-profilu-wody-w-kapielisku/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

zakresu ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu średniorocznych 
oszczędności energii oraz szczegółowych czynników uwzględnianych przy ich ocenie 
(numer z wykazu 27). 

 

Obecnie brak jest w polskim systemie prawnym regulacji określającej w jasny sposób, w jakim 
zakresie zobowiązania z tytułu umów o poprawę efektywności energetycznej, zwanych dalej 
„umowami EPC” wpływają na poziom państwowego długu publicznego i deficyt sektora 
finansów publicznych. W związku z tym jednostki sektora finansów publicznych (w 
szczególności jednostki samorządu terytorialnego) niechętnie zawierają umowy EPC nie 
będąc pewnym co do ich wpływu na dług publiczny. 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-trybu-i-warunkow-postepowania-firm-inwestycyjnych-bankow-o-ktorych-mowa-w-art-70-ust-2-ustawy-o-obrocie-instrumentami-finansowy/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-trybu-i-warunkow-postepowania-firm-inwestycyjnych-bankow-o-ktorych-mowa-w-art-70-ust-2-ustawy-o-obrocie-instrumentami-finansowy/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-trybu-i-warunkow-postepowania-firm-inwestycyjnych-bankow-o-ktorych-mowa-w-art-70-ust-2-ustawy-o-obrocie-instrumentami-finansowy/
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Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia określonego w art. 7 ust. 5 ustawy z 
dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 
maja 2016 r. o efektywności energetycznej zobowiązania wynikające z umowy EPC nie 
wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów 
publicznych w sytuacji, gdy dostawca usług związanych ze zużyciem energii (partner 
prywatny) ponosi większość ryzyka budowy i większość ryzyka uzyskania gwarantowanego 
poziomu średniorocznych oszczędności energii z uwzględnieniem wpływu na wymienione 
ryzyka czynników takich jak gwarancje i finansowanie przez partnera prywatnego oraz 
alokacja aktywów po zakończeniu trwania umowy. W związku z tym konieczne jest określenie 
zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zmaterializowanie się ryzyka budowy, tj. realizacji 
przedsięwzięcia oraz ryzyka uzyskania poziomu średniorocznych oszczędności energii 
gwarantowanych w umowie EPC (katalog ryzyk wzorowany jest na obecnie obowiązujących 
przepisach dotyczących analizy ryzyk w projektach partnerstwa publiczno–prywatnego). 

W projekcie rozporządzenia określona zostanie zatem lista rodzajów ryzyka, które będą 
uwzględniane przy ocenie wpływu zobowiązań z umów EPC na dług publiczny jednostki 
sektora publicznego realizującej przedsięwzięcie służące poprawie efektywności 
energetycznej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-zakresu-
ryzyka-budowy-i-ryzyka-uzyskania-gwarantowanego-poziomu-sredniorocznych-
oszczednosci-energii-oraz-szczegolowych-czynnikow-uwzglednianych-przy-ich-ocenie/ 
 
 
II. Ogłoszone akty prawne, komunikat (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt dwa akty prawne, tzn. ustawy, 

rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, 

obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Z powyższych publikacji w 

zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą następujące akty prawne: 

 

1/ Ustawa z dnia 24 czerwca 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 1 lipca 2021 roku (Dz.U. z 2021, poz. 

1192). 

 Ustawa dotyczy wprowadzenia regulacji umożliwiającej w okresie 180 dni od dnia 

odstąpienia przez podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej lub od 

rozwiązania przez organizatora turystyki umowy, jeżeli nastąpiły w bezpośrednim 

związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, zaproponowanie podróżnemu 

vouchera na realizację imprezy turystycznej i wydłużenia określonego w art. 15k ust. 2 

terminu do dwóch lat od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna; 

przesunięcia o osiem miesięcy terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki 

zwrotu wypłat do TFZ. 

 Zmiany regulują relacje pomiędzy udostępniającymi powierzchnię handlową a 

uprawnionymi do jej używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej 

podobnej umowy w okresach obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-zakresu-ryzyka-budowy-i-ryzyka-uzyskania-gwarantowanego-poziomu-sredniorocznych-oszczednosci-energii-oraz-szczegolowych-czynnikow-uwzglednianych-przy-ich-ocenie/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-zakresu-ryzyka-budowy-i-ryzyka-uzyskania-gwarantowanego-poziomu-sredniorocznych-oszczednosci-energii-oraz-szczegolowych-czynnikow-uwzglednianych-przy-ich-ocenie/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-zakresu-ryzyka-budowy-i-ryzyka-uzyskania-gwarantowanego-poziomu-sredniorocznych-oszczednosci-energii-oraz-szczegolowych-czynnikow-uwzglednianych-przy-ich-ocenie/
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obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (zakaz), od dnia 

wejścia w życie nowelizacji. 

 Ustawa wprowadza możliwość umarzania w całości lub w części, odraczania terminów 

spłaty, rozkładania na raty należności z tytułu otrzymanych środków w ramach 

udzielonego wsparcia. 

 Ustawa wprowadza zmiany w związku z wydłużeniem terminów na zarejestrowanie 

pojazdu oraz zmiany w zakresie wyłączenia stosowania ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:1) art. 1 pkt 

1, 2 i 29, art.2, art.3 oraz art. 8–12, które wchodzą wżycie z dniem ogłoszenia; 2) art. 1 

pkt 5, który wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30 czerwca 2021 r.;3) 

art. 1 pkt 8, 9, 17–22 i 24 lit. b oraz art. 6, które wchodzą wżycie z dniem ogłoszenia, z 

mocą od dnia 1 kwietnia 2021r.;4) art.1 pkt 27 i 36, które wchodzą w życie z dniem 

ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.;5) art. 1 pkt 39, który wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30 kwietnia 2021 r.;6) art. 1 pkt 41, który wchodzi 

wżycie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1marca 2021 r 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych 

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 1 lipca 2021 roku (Dz.U. z 

2021, poz. 1198). 

 Rozporządzenie dotyczy kosztów wzrostu wynagrodzeń pracowników wykonujących 

zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy 

wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników za-trudnionych w podmiotach leczniczych 

  Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą 

od dnia 1 lipca 2021 r. 

 

3/ Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko 

 Ustawa  została opublikowane w Dzienniku Ustaw 5 lipca 2021 roku (Dz.U. z 2021, 

poz. 1211). 

 Ustawa w art. 1 dokonuje zmian w ustawie z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. 



poz. 247, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, przez uchylenie lit. j–l w art. 72 ust. 

2 pkt 2 tej ustawy.  

 Uchylenie lit. j–l z art. 72 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś ma także na celu wyeliminowanie 

wątpliwości dotyczących ich potencjalnej niezgodności z przepisami dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 

oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012, str. 1, z późn. zm.). 

 Ustawa wejdzie w życie 20 lipca 2021 r. 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz 

ich oznakowania  

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 6 lipca 2021 roku (Dz.U. z 

2021, poz. 1224). 

 Celem aktu prawnego jest ustanowienie ram określania wymagań, jakie muszą 

spełniać wyroby wykorzystujące energię, aby mogły zostać wprowadzone do obrotu 

lub oddane do użytku. Rozporządzenie ma na celu dostosowanie prawa krajowego do 

przepisów Unii Europejskiej poprzez uaktualnienie odnośnika nr 3 w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności 

wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania. Odnośnik nr 3 ma charakter 

informacyjny, jednak wymaga zaktualizowania w związku z wejściem w życie nowych 

przepisów określających wymagania dotyczące ekoprojektu dla wyrobów 

wykorzystujących energię, a także ich zmianą oraz utratą mocy obowiązywania części 

starszych aktów wykonawczych Komisji.  

 Rozporządzenie wejdzie w życie 21 lipca 2021 r. 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 7 lipca 2021 roku (Dz.U. z 

2021, poz. 1235). 

 Rozporządzenie dostosowuje stan prawny po nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 

2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 830) przez wprowadzenie przepisów regulujących tryb 

przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby pracowników 

wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych 

niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest 

niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach 



określonych w tej ustawie, celem podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego tych 

pracowników do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze 

 Rozporządzenie umożliwia dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego 

Funduszu Zdrowia przekazywanie środków przeznaczonych na wzrost w/w 

wynagrodzeń, na podstawie jednorazowego raportu przekazanego przez 

świadczeniodawców. 

 Rozporządzenie wejdzie w życie 8 lipca 2021 r. z mocą od dnia 1 lipca 2021 r. 

 

6/ Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych  

 Ustawa  została opublikowana w Dzienniku Ustaw 7 lipca 2021 roku (Dz.U. z 2021, 

poz. 1237). 

 Ustawa umożliwia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania 

ustanowienie programów i przedsięwzięć w celu realizacji polityki oświatowej państwa. 

Programy i przedsięwzięcia będą ogłaszane przez ww. ministra w Biuletynie Informacji 

Publicznej w formie komunikatu, a środki na ten cel będą przekazywane podmiotom 

uprawnionym na podstawie umowy i będą pochodzić ze środków finansowych na 

oświatę i wychowanie. 

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje środki finansowe w 

ramach programów i przedsięwzięć na podstawie umowy. 

 Ustawa wejdzie w życie 22 lipca 2021 r. 
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