
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 24 do 30 czerwca 2021 roku 

Raport na dzień 30 czerwca 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, jak również uchwał Rady Ministrów. 
 
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 13. 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 2 stanowiska: Związku Pracodawców Polska Miedź oraz Federacji 
Przedsiębiorców Polskich do opublikowanych projektów aktów prawnych. 
 
1. Opinia FPP do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o 

odnawialnych źródłach energii (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC 
74), które zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/opinia-fpp-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-
prawo-energetyczne-oraz-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-uc-74/ 
2. Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (numer w wykazie prac 
legislacyjnych Rady Ministrów: UD211), które zostało przesłane do Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i Technologii. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/opinia-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-
ustawy-kodeks-pracy-oraz-ustawy-o-wychowaniu-w-trzezwosci-i-przeciwdzialaniu-
alkoholizmowi-numer-w-wykazie-prac-legislacyjnych-rady-ministrow-ud2/ 
 

Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

(numer z wykazu UC 83) 
 

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 720, z późn. zm.) w związku z koniecznością implementacji 
postanowień:  

– dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady 
dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie), tj. tzw. „dyrektywy horyzontalnej” – termin 
wdrożenia do 31 grudnia 2021 r.;  

– dyrektywy Rady (UE) 2020/1151 z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG 
w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych, 
tj. tzw. „dyrektywy alkoholowej”– termin wdrożenia do dnia 31 grudnia 2021 r.; 

– dyrektywy Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 
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2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do 
działań obronnych w ramach Unii – termin wdrożenia do 30 czerwca 2022 r. 

Dyrektywa Rady (UE) 2020/262 zastąpi obowiązującą obecnie dyrektywę Rady 2008/118/WE 
z dnia 16 grudnia 2018 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, 
uchylającą dyrektywę 92/12/EWG. Głównym celem dyrektywy horyzontalnej jest umożliwienie 
swobodnego przepływu wyrobów akcyzowych, a jednocześnie zagwarantowanie 
prawidłowego poboru podatku akcyzowego przez państwa członkowskie. Zmiany w ustawie 
obejmą szereg regulacji dotyczących m.in. definicji słownikowych, przedmiotu opodatkowania, 
podatników akcyzy, ubytków wyrobów akcyzowych, zwolnień od akcyzy, obrotu wyrobami 
akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i poza tą procedurą, kwestii związanych 
ze stosowaniem Systemu EMCS. 

Zmiany związane z implementacją dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. 
ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie), dotyczą w 
szczególności: 
a) wprowadzenia elektronizacji wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych 
dopuszczonych do konsumpcji (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy) poprzez objęcie 
tych przemieszczeń kontrolą przemieszczania w ramach Systemu EMCS, co wiąże się m.in. 
z określeniem zasad regulujących tę procedurę przemieszczania, obowiązków podmiotów 
biorących udział w tej procedurze, zasad stosowania elektronicznego uproszczonego 
dokumentu towarzyszącego oraz zabezpieczenia akcyzowego związanego z 
przemieszczaniem wyrobów akcyzowych na podstawie tego dokumentu, a także z 
wprowadzeniem nowych definicji odnoszących się do podmiotów uprawnionych do wysyłania 
i odbierania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w obrocie 
wewnątrzunijnym, 

b) wprowadzenia regulacji mających na celu harmonizację procedur akcyzowych i celnych, w 
związku z wejściem w życie unijnego kodeksu celnego, tj. m.in. wskazanie możliwości objęcia 
wyrobów akcyzowych procedurą tranzytu zewnętrznego po zakończeniu procedury wywozu 
do chwili wyprowadzenia wyrobów z terytorium Unii Europejskiej i określenie wspólnego 
wykazu dowodów alternatywnych potwierdzających wyprowadzenie wyrobów akcyzowych 
poza terytorium UE. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-
akcyzowym-oraz-niektorych-innych-ustaw-2/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 
(numer z wykazu UD 226) 

 

Ustawa z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. poz. poz. 357, z 
późn. zm.), jest kluczowym aktem prawnym regulującym zasady, według których 
Rzeczpospolita Polska finansuje stosowanie leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na rzecz potrzebujących ich 
pacjentów. 

Proponowane przepisy zmieniają sposób tworzenia całkowitego budżetu na refundację, 
zapewniając jednocześnie większą niż dotychczas przewidywalność tego budżetu. Całkowity 
budżet na refundację będzie wynosił – jak dotychczas – nie więcej niż 17% sumy środków 
publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie 
finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”. Budżet na 
refundację będzie uwzględniał środki finansowe z instrumentów dzielenia ryzyka oraz z 
ustawowego paybacku. 
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Proponuje się modyfikację w zakresie sposobu tworzenia elementów całkowego budżetu na 
refundację przez odejście od wskazywania w rozporządzeniu Ministra Zdrowia sposobu 
podziału środków finansowych, które stanowią wzrost całkowitego budżetu na refundację w 
roku rozliczeniowym w stosunku do całkowitego budżetu na refundację w roku poprzednim, i 
w tym celu uchyla się upoważnienie do wydania przedmiotowego rozporządzenia. Budżet na 
refundację charakteryzuje się dużą dynamiką, w związku z czym nie jest zasadne 
utrzymywanie dotychczasowego rozwiązania zakładającego, że w przypadku potrzeby zmiany 
alokacji środków w ramach budżetu aktualizować należy stosowne rozporządzenie. W opinii 
ustawodawcy bardziej optymalnym rozwiązaniem jest, aby otrzymane środki finansowe 
Fundusz od razu mógł rozdysponować nie czekając na formalną aktualizację rozporządzenia 
przez Ministra Zdrowia. Ten podział nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistym przeznaczeniu 
środków, więc niepotrzebnie obciąża Ministra Zdrowia obowiązkiem wydawania 
rozporządzenia w tej sprawie. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-refundacji-
lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-
medycznych-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
Projekty rozporządzeń i uchwał: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (numer z wykazu 8). 

 

Projektowane rozporządzenie określa metody i podstawy sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, który stanowi podstawę określenia wartości zamówienia, gdy jego 
przedmiotem są roboty budowlane. Kosztorys inwestorski jest dokumentem określającym 
szacunkową wartość przedmiotu zamówienia i składają się na niego: strona tytułowa, ogólna 
charakterystyka obiektu lub robót, przedmiar robót, kalkulacja uproszczona, tabela wartości 
elementów scalonych oraz odpowiednie załączniki. Podstawę do jego sporządzenia stanowią 
z kolei: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania i ceny jednostkowe robót 
podstawowych. 

Przedmiotowe rozporządzenie określa również metody i podstawy obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych, które 
stanowią  podstawę określenia wartości zamówienia, gdy jego przedmiotem jest 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Podstawę do ich obliczenia stanowią 
program funkcjonalno-użytkowy i wskaźniki cenowe. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-rozwoju-pracy-i-technologii-projekty-i-roboty-budowlane-pzp/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (numer z wykazu 9). 

 

Przedmiotowe rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego, które to stanowią odrębne opracowania. 

Podkreślić należy, iż jedną z podstawowych czynności wykonywanych przez zamawiającego 
na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z 
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przepisami ustawy Pzp, jest oszacowanie jego wartości. Wartość zamówienia na roboty 
budowlane, zgodnie z art. 34 ustawy Pzp, ustala się na podstawie: 

– kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie planowanych kosztów 
prac projektowych i robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 
jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), 

– planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-rozwoju-pracy-i-technologii-projekty-i-roboty-budowlane-pzp/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rejestru magazynów 

energii elektrycznej (numer z wykazu 503). 
 

Projekt rozporządzenia określi: 

1) wzór rejestru magazynów energii elektrycznej; 

2) format danych zamieszczanych w rejestrze magazynów energii elektrycznej; 

3) wzór informacji, o której mowa w art. art. 43g ust. 5 ustawy, oraz jej aktualizacji. 

Wzór rejestru magazynów energii elektrycznej prowadzonego przez operatora systemu 
elektroenergetycznego będzie zawierał m.in. takie informacje jak te dotyczące posiadacza 
magazynu energii elektrycznej, miejsca i rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej w 
zakresie magazynowania energii elektrycznej oraz daty jej rozpoczęcia, informacji 
technicznych na temat magazynu energii elektrycznej, oraz informacji o wpisie. 

Informację, o której mowa w art. art. 43g ust. 5 ustawy wzorowano na innych powszechnie 
stosowanych wnioskach z uwzględnieniem specyfiki magazynów energii elektrycznej. Osobno 
sporządzono wzór informacji dla osoby fizycznej i osobno dla osoby prawnej, gdyż wzory te 
ze względu na specyfikę różnią się od siebie pewnymi elementami jak numer NIP czy 
informacja na temat przetwarzania danych osobowych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-klimatu-i-srodowiska-akty-wykonawcze-do-prawa-energetycznego/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie systemu pomiarowego 

(numer z wykazu 507). 
 

W projekcie rozporządzenia wymieniono katalog wymagań funkcjonalnych, jakie powinien 
spełniać system pomiarowy użytkowany przez operatora systemu elektroenergetycznego albo 
właściciela urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu 
elektroenergetycznego,  w szczególności: 

– odczyt danych rejestrowanych przez liczniki energii elektrycznej; 

– obsługę poleceń, w tym realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji 
rynku energii; 

– dostęp odbiorców końcowych do niezatwierdzonych danych dotyczących zużycia w czasie 
zbliżonym do rzeczywistego, przez interfejs licznika zdalnego odczytu zgodnie z załącznikiem 
nr 1; 
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– dwukierunkową komunikację pomiędzy systemem zdalnego odczytu a licznikiem zdalnego 
odczytu; 

– wykonywanie odczytów z wystarczającą częstotliwością na potrzeby realizacji procesów 
rynku energii oraz usług dystrybucji energii elektrycznej; 

– realizację zdalnego włączania i wyłączania zasilania lub zmiany poziomu ograniczenia mocy 
15-minutowej w liczniku zdalnego odczytu zabudowanym w układzie pomiarowym 
bezpośrednim. 

Podobnie uczyniono z przyrządami pomiarowymi. Wymagania, jakie powinny spełniać 
przyrządy pomiarowe energii elektrycznej  zróżnicowano w zależności od miejsca ich instalacji 
oraz ich przeznaczenia. W projekcie nowego rozporządzenia systemowego wykreślono 
przepisy odnoszące się do układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz systemu pomiarowego 
zawarte w załączniku 1 pkt 5 i 6. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-klimatu-i-srodowiska-akty-wykonawcze-do-prawa-energetycznego/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie procesów rynku energii 

(numer z wykazu 603). 
 

Rozporządzenie określi katalog procesów rynku energii, których realizacja za pośrednictwem 
centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) będzie obowiązkowa dla użytkowników 
systemu. Katalog procesów rynku energii zawiera podstawowe procesy realizowane obecnie 
na rynku energii elektrycznej, biorąc pod uwagę jak największą użyteczność CSIRE dla 
użytkowników systemu. Katalog jest zbilansowany, tak by umożliwić sprawne uruchomienie i 
funkcjonowanie CSIRE bez zakłóceń na rynku. W związku z powyższymi założeniami, w 
katalogu tym znajdują się procesy rynku energii dotyczące zmiany sprzedawcy i rozliczenia 
umów dostarczania energii elektrycznej oraz procesy wspierające te zagadnienia. Zostały 
ujęte procesy, które w sensie praktycznym dotyczą: wymiany informacji o zawarciu umowy, 
wprowadzenia użytkownika systemu do punktu pomiarowego, wymiany informacji o punkcie 
pomiarowym, wymiany informacji o danych pomiarowych i zdarzeniach rejestrowanych przez 
licznik zdalnego odczytu, oraz rozliczeń wynikających z tzw. generalnych umów dystrybucji – 
umów kompleksowych. Projekt rozporządzenia zobowiąże użytkowników systemu do 
kierowania się standardami wymiany informacji oraz umową zawieraną z OIRE podczas 
realizacji procesów rynku energii. 

Celem sprawnego funkcjonowania CSIRE i jednolitego traktowania użytkowników systemu w 
projekcie rozporządzenia określono dla użytkowników systemu sposób realizacji 
wyspecyfikowanych procesów rynku energii. Użytkownicy systemu oraz OIRE realizując swoje 
obowiązki dzięki uwzględnieniu tych zasad będą wiedzieli jak mają realizować poszczególne 
czynności by osiągnąć zamierzony efekt lub jakie skutki będą miały te czynności w CSIRE.  

Rozporządzenie określi również zakres i zasady wysyłania poleceń do licznika zdalnego 
odczytu za pośrednictwem CSIRE. Ma to na celu ujednolicenie procedury obowiązującej w 
całym systemie i uczynienie aktu prawnego o charakterze powszechnie obowiązującym 
źródłem norm regulujących działania związane z przesyłaniem poleceń do licznika zdalnego 
odczytu. Zaznaczyć należy, że normy te nie ma charakteru normy technicznej, nie wyznaczają 
i nie formułują one wymagań technicznych dla urządzeń, ustanawiają jednak algorytm 
działania podmiotów zaangażowanych w dany proces rynku energii. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-klimatu-i-srodowiska-akty-wykonawcze-do-prawa-energetycznego/ 
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6. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa 
przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z 
perspektywą do 2030 r.” (numer z wykazu ID 144). 

 

Projektowany dokument strategiczny – „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju 
systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” identyfikuje główne 
wyzwania w systemie ochrony zdrowia oraz wskazuje kierunki zmian. Stanowi kontynuację 
dokumentu strategicznego o nazwie „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. 
Krajowe ramy strategiczne” (Policy Paper), który przedstawiał długofalową wizję rozwoju 
systemu ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej, a także cele strategiczne oraz narzędzia 
ich realizacji w latach 2014-2020. 

Niniejszy dokument strategiczny określa ramy strategiczne koniecznych do podjęcia działań w 
ramach systemu ochrony zdrowia. Identyfikuje on główne wyzwania w systemie ochrony 
zdrowia oraz wskazuje kierunki zmian. Stanowi kompleksową odpowiedź na nowe wyzwania 
stojące przed szeroko definiowaną polityką społeczno-gospodarczą współczesnego państwa, 
w tym przede wszystkim w obszarze zdrowia. Oczekiwanym efektem realizacji projektowanej 
polityki publicznej jest wydłużenie trwania życia w zdrowiu i poprawa stanu zdrowia 
społeczeństwa. Realizacja powyższego celu nie może się odbyć bez zapewnienia 
odpowiedniej opieki medycznej poprawiającej zdrowotność obywateli poprzez zmiany w 
systemie opieki zdrowotnej, poprawę jakości i dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz 
lepszego dopasowania opieki zdrowotnej do zmieniających się trendów demograficznych. 

Projektowany dokument strategiczny określa działania mające na celu poprawę sytuacji w 
polskim systemie ochrony zdrowia, które dotyczą sześciu głównych obszarów: 

 Profilaktyka i promocja zdrowia; 

 Jakość, przyjazność i efektywność świadczonych usług zdrowotnych, w tym opieka 
koordynowana i usługi środowiskowe; 

 Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej; 

 Rozwój usług cyfrowych w systemie ochrony zdrowia; 

 Kadry systemu ochrony zdrowia; 

 Nowoczesne technologie w sektorze zdrowia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji https://pracodawcy.pl/projekt-uchwaly-rm-w-sprawie-ustanowienia-
polityki-publicznej-pt-zdrowa-przyszlosc-ramy-strategiczne-rozwoju-systemu-ochrony-
zdrowia-na-lata-2021-2027-z-perspektywa-do-2030-r/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie kwalifikacji w zakresie 

górnictwa i ratownictwa górniczego (numer z wykazu 1.21). 
 

Projekt został przygotowany jako rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych, który 
kieruje działem administracji rządowej – gospodarka złożami kopalin na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 
2020 r. poz. 496). 

Konstruując projekt, utrzymano sprawdzone rozwiązania, dotyczące w szczególności 
ustalania składów komisji egzaminacyjnej i zespołu egzaminacyjnego oraz wzoru świadectwa 
stwierdzającego posiadanie kwalifikacji. 

W § 7 ust. 2 projektu ujęto rozwiązanie dotyczące przedłużenia ważności powtarzanych 
okresowo specjalistycznych kursów i szkoleń w przypadku wprowadzenia stanu 
nadzwyczajnego, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, na 
obszarze występowania któregokolwiek z tych stanów. 
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W § 10 projektu ustalono wyższe stawki wynagrodzenia przysługującego osobom 
wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnej, co wynika z potrzeby uaktualnienia tych stawek 
i zachęcenia przedstawicieli przedsiębiorców do udziału w komisji egzaminacyjnej. 

Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji określono w załącznikach do projektu 
rozporządzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-map-w-sprawie-kwalifikacji-
w-zakresie-gornictwa-i-ratownictwa-gorniczego/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (numer z wykazu MZ 
1194). 

 

Projekt rozporządzenia rozszerza katalog naruszeń, za które Prezes Narodowego Funduszu 
Zdrowia lub dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będą mogli 
rozwiązać ze świadczeniodawcami umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 
rodzaju podstawowa opieka zdrowotna bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna  do katalogu naruszeń, za które sankcją 
jest rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, zawartego w  § 36 ust. 1 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, dodaje się warunek liczby porad udzielonych za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych lub systemów łączności w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przekraczający 90% wszystkich porad 
zrealizowanych przez świadczeniodawcę w okresie sprawozdawczym. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-
zdrowotnej-2/ 
 
9. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (numer z wykazu 
RD387). 

 

Wymienione w projekcie rozporządzenia kwoty kryteriów dochodowych, będą podniesione o: 

– 75 zł w przypadku kryterium dla osób samotnie gospodarujących, tj. do poziomu 776 zł 
(obecny poziom to 701 zł), 

– 72 zł w przypadku kryterium dla osób w rodzinie, tj. do poziomu 600 zł (obecnie jest to 528 
zł). 

Konsekwencją tej weryfikacji będą także wyższe o 74 zł następujące świadczenia: 

– kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki 
i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 763 zł do 1 837 zł, 

– minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych 
z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 
związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wzrośnie z 647 zł do 721 zł, 

– maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych 
z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 
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związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wzrośnie z 1 376 zł do 1 450 zł, 

– maksymalna kwota zasiłku stałego wzrośnie z 645 zł do 719 zł. 

Jednocześnie podwyższeniu ulega kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego o 37 zł, tj. wzrost 
z 308 zł do 345 zł. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-
zweryfikowanych-kryteriow-dochodowych-oraz-kwot-swiadczen-pienieznych-z-pomocy-
spolecznej/ 
 
10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu 
na refundację (numer z wykazu MZ 1183). 

 

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 
grudnia 2020 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost 
całkowitego budżetu na refundację (Dz. U. z 2020 r. poz. 2292). Potrzeba nowelizacji wynika 
z projektowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej „Funduszem”, zmiany planu 
finansowego Funduszu na 2021 r. zakładającej zwiększenie całkowitego budżetu na 
refundację w związku z zawartą umową pomiędzy Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego 
Funduszu Zdrowia Nr 2/FM/1374/2021/53, będąca konsekwencją przepisów art. 31 ustawy z 
dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym  

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie zmiany w regulacji dotyczącej podziału 
kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 
tj. świadczeń gwarantowanych. 

Mając na uwadze powyższe dane przyjęto zwiększenie dotychczasowego całkowitego 
budżetu na refundację w 2021 r. przez zwiększenie kwoty środków finansowych 
przeznaczonych na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie 
mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa 
w art. 15 ust. 2 pkt 14–16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) do kwoty 444 
416 000 zł. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-podzialu-kwoty-srodkow-finansowych-w-2021-r-stanowiacej-
wzrost-calkowitego-budzetu-na-refundacje/ 
 
11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formy i szczegółowego zakresu 

procedur wzorcowych i procedur szczegółowych (numer z wykazu MZ 1151). 
 
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r.  – Prawo atomowe po nowelizacji dokonanej na podstawie 
ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593) zachowała instytucję procedur wzorcowych 
opracowywanych przez komisje ds. procedur i audytów klinicznych zewnętrznych. Zachowano 
również procedury opracowywane przez jednostki ochrony zdrowia, które dotychczas ustawa 
określała jako udokumentowane robocze procedury postępowania, a które po nowelizacji 
zostały nazwane procedurami szczegółowymi. Istotną zmianą ustawową jest to, że jednostki 
ochrony zdrowia nie są obowiązane do opracowania procedur szczegółowych na podstawie 
procedur wzorcowych, a jedynie mogą skorzystać z tej podstawy (art. 33t ust. 1 ustawy w 
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brzmieniu po nowelizacji). Tak jak w dotychczasowym stanie prawnym, uregulowanie 
wymagań dotyczących formy i zakresu procedur wzorcowych oraz procedur szczegółowych 
odesłano do uregulowania w przepisach wykonawczych wydawanych przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia. Nowością jest określenie na poziomie ustawowym 
obligatoryjnych elementów dokumentacji procedur szczegółowych oraz procedur wzorcowych 
(art. 33f ust. 2 oraz art. 33t ust. 2). Do elementów tych zaliczono: 

 opis postępowania odnoszącego się do stosowanych w jednostce urządzeń 
radiologicznych i urządzeń pomocniczych (rodzajów urządzeń w przypadku procedur 
wzorcowych), a także kategorii osób podlegających badaniu diagnostycznemu, 
zabiegowi lub leczeniu z użyciem takich urządzeń; 

 informacje dotyczące wyniku zastosowania procedury szczegółowej, w tym informacje 
dotyczące narażenia ww. osób; 

 inne istotne informacje o sposobie wykonania badania diagnostycznego, zabiegu lub 
leczenia. 

W konsekwencji zakres procedur wzorcowych oraz procedur szczegółowych określony w 
projektowanym rozporządzeniu uwzględnia powyższy ustawowy zakres dokumentacji obu 
rodzajów procedur i stanowi jego uszczegółowienie. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-formy-i-
szczegolowego-zakresu-procedur-wzorcowych-i-procedur-szczegolowych/ 
 
12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (numer z wykazu MZ 1193). 

 

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają wypłacanie zaliczek do końca czerwca 2021 r. 
Aby Narodowy Fundusz Zdrowia mógł wypłacać zaliczki w miesiącach lipiec – wrzesień 2021 
r. a świadczeniodawcy mogli zrealizować niewykonane świadczenia zakontraktowane na 2020 
r. za które pobrali zaliczki, istnieje konieczność nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548, z późn. zm.). 

Proponuje się przedłużenie możliwości wypłaty świadczeniodawcom zaliczek 1/12 kwoty 
zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w III kwartale 
2021 r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-zmiany-
rozporzadzenia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-o-
udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej-3/ 
 
13. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (numer 
z wykazu 105). 

 

Nowelizacja niniejszego rozporządzenia związana jest z koniecznością przeprowadzenia 
transpozycji do prawa krajowego Dyrektywy Delegowanej Komisji (UE) 2021/647 z dnia 15 
stycznia 2021 r., zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, 
załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do 
wyłączenia dotyczącego stosowania określonych związków ołowiu  sześciowartościowego 
chromu w elektrycznych i elektronicznych inicjatorach materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego (profesjonalnego) (Dz. Urz. UE L 133 z 20.04.2021 r., 
str. 54), zwanej dalej „dyrektywą delegowaną”, zmieniającą dyrektywę RoHS II. 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-formy-i-szczegolowego-zakresu-procedur-wzorcowych-i-procedur-szczegolowych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-formy-i-szczegolowego-zakresu-procedur-wzorcowych-i-procedur-szczegolowych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-zmiany-rozporzadzenia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej-3/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-zmiany-rozporzadzenia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej-3/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-zmiany-rozporzadzenia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej-3/


Projektowane rozporządzenie zapewnia pełną implementację prawa unijnego, harmonizując 
przepisy w zakresie możliwości stosowania wybranych substancji niebezpiecznych (tu: ołów, 
sześciowartościowy chrom) w wyrobach elektrycznych i elektronicznych na mocy wyłączenia 
z dyrektywy RoHS II, wprowadzanych do obrotu na jednolitym rynku Unii Europejskiej. 

Nowelizowane rozporządzenie umożliwia zniesienie barier technicznych oraz prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie stosowania substancji niebezpiecznych w określonym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ułatwia także międzynarodowy obrót towarowy. 

Dyrektywa delegowana uwzględnia objęte wyłączeniem w załączniku III do dyrektywy RoHS 
II zastosowania w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 
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-zasadniczych-wymagan-dotyczacych-ograniczenia-stosowania-
niektorych-niebezpiecznych-substancji-w-sprzecie-elektrycznym-i-elektroni-2/ 
 
 

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

 

W analizowanym okresie opublikowano sześćdziesiąt trzy. 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 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 24 czerwca 2021 roku (Dz.U. z 

2021, poz. 1135). 

 Ustawa dotyczy przesunięcia terminu wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej w celu zapewnienia 

najwyższej jakości dla użytkowników końcowych. 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 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 25 czerwca 2021 roku 

(Dz.U. z 2021, poz. 1145). 

 W rozporządzeniu przewiduje się: 

1) rozszerzenie katalogu podmiotów, które zwolnione są obowiązku odbycia 

kwarantanny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej (dzieci do 

ukończenia 12. roku życia podróżujące pod opieką dorosłych będących osobami 

zaszczepionymi przeciwko COVID 19, przekraczające granicę zewnętrzną w 

rozumieniu kodeksu Schengen, uczestnicy międzynarodowego konkursu lub 

festiwalu muzycznego organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-zasadniczych-wymagan-dotyczacych-ograniczenia-stosowania-niektorych-niebezpiecznych-substancji-w-sprzecie-elektrycznym-i-elektroni-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-zasadniczych-wymagan-dotyczacych-ograniczenia-stosowania-niektorych-niebezpiecznych-substancji-w-sprzecie-elektrycznym-i-elektroni-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-zasadniczych-wymagan-dotyczacych-ograniczenia-stosowania-niektorych-niebezpiecznych-substancji-w-sprzecie-elektrycznym-i-elektroni-2/
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1135
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1135
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1145
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1145
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1145


uczestnicy konkursów, olimpiad i turniejów, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty oraz członkowie oficjalnych delegacji konstytucyjnych 

organów władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej); 

2) doprecyzowanie przepisów dotyczących katalogu państw, w odniesieniu do 

których podróżujący rozpoczynający podróż z ich terytorium nie są uprawnieni do 

zwolnienia się z obowiązku odbycia kwarantanny przez uzyskanie negatywnego 

wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po przekroczeniu tej granicy 

w okresie 48 godzin, licząc od momentu jej przekroczenia lub na terenie lotniska, 

przed odprawą graniczną; 

3) zwiększenie limitu osób mogących korzystać z basenów, aquaparków i 

obiektów sportowych zamkniętych; 

4) wprowadzenie przepisów umożliwiających przeprowadzanie określonych 

egzaminów (prawniczych oraz dla osób ubiegających się o wydanie określonych 

świadectw). 

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.   

 

3/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników 

niepełnosprawnych 

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 28 czerwca 2021 roku 

(Dz.U. z 2021, poz. 1146). 

 Potrzeba wydania rozporządzenia zmieniającego  rozporządzenie Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia 

pracowników niepełnosprawnych, wynika z konieczności wydłużenia jego 

obowiązywania. Termin ten jest powiązany z okresem obowiązywania właściwego 

wymienionego w § 1 ust. 2 rozporządzenia Komisji Europejskiej określającego warunki 

udzielania pomocy, a mającego zastosowanie do refundacji kosztów szkolenia 

pracowników niepełnosprawnych w przypadkach, gdy udzielenie wsparcia w ramach 

tego instrumentu stanowi pomoc publiczną.  Rozporządzenie wprowadza do 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji kosztów 

szkolenia pracowników niepełnosprawnych § 10a, wiążąc termin stosowania 

rozporządzenia z terminem obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

Należy uwzględnić także okres wskazany w art. 58 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014, tzn. sześciomiesięczny dopuszczalny okres stosowania 

dotychczasowych regulacji po upływie okresu stosowania tego rozporządzenia, 

uwzględniając akceptowaną przez Komisję Europejską możliwość udzielania w tym 

okresie wsparcia. W związku z tym rozporządzenie będzie stosowane do dnia 30 

czerwca 2024 r.  Uchyla się jednocześnie § 11 określający końcowy termin 

obowiązywania rozporządzenia. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1146
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4/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób 

niepełnosprawnych 

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 28 czerwca 2021 roku 

(Dz.U. z 2021, poz. 1147). 

 Potrzeba wydania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na 

ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych wynika z konieczności wydłużenia 

jego obowiązywania. Termin ten jest powiązany z okresem obowiązywania właściwego 

rozporządzenia Komisji Europejskiej określającego warunki udzielania pomocy, 

a mającego zastosowanie do refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób 

niepełnosprawnych, w przypadkach, gdy udzielenie wsparcia w ramach tego 

instrumentu stanowi pomoc publiczną. Rozporządzenie wprowadza do rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pomocy finansowej udzielanej 

pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 13a wiążąc termin obowiązywania 

rozporządzenia z upływem terminu obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 

717/2014, które upływa najwcześniej z wyżej wymienionych rozporządzeń Komisji (UE) 

tj. 31 grudnia 2022 r. Należy uwzględnić także okres wskazany w art. 7 ust. 4 

rozporządzenia nr 717/2014 Komisji (UE), tzn. sześciomiesięczny dopuszczalny okres 

stosowania dotychczasowych regulacji po upływie okresu stosowania tego 

rozporządzenia, uwzględniając akceptowaną przez Komisję Europejską możliwość 

udzielania w tym okresie wsparcia. W związku z tym rozporządzenie obowiązuje do 

dnia 30 czerwca 2023 r. Uchyla się jednocześnie § 14 określający końcowy termin 

obowiązywania rozporządzenia. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej 

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 28 czerwca 2021 roku 

(Dz.U. z 2021, poz. 1149). 

 Potrzeba wydania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, wynika z konieczności wydłużenia jego 

obowiązywania. Termin ten jest powiązany z okresem obowiązywania właściwego 

rozporządzenia Komisji Europejskiej określającego warunki udzielania pomocy, 

a mającego zastosowanie do zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej, w przypadkach, gdy udzielenie wsparcia w ramach tego 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1147
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instrumentu stanowi pomoc publiczną. Rozporządzenie wprowadza § 12a do 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie 

zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, wiążąc termin 

obowiązywania rozporządzenia z upływem terminu obowiązywania rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 717/2014, które upływa najwcześniej z wyżej wymienionych 

rozporządzeń Komisji (UE) tj. 31 grudnia 2022 r. Należy uwzględnić także okres 

wskazany w art. 7 ust. 4 rozporządzenia nr 717/2014 Komisji (UE), tzn. 

sześciomiesięczny dopuszczalny okres stosowania dotychczasowych regulacji po 

upływie okresu stosowania tego rozporządzenia, uwzględniając akceptowaną przez 

Komisję Europejską możliwość udzielania w tym okresie wsparcia. W związku z tym 

rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2023 r. Uchyla się jednocześnie § 13 

określający końcowy termin obowiązywania rozporządzenia. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

6/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z 

zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 28 czerwca 2021 roku 

(Dz.U. z 2021, poz. 1151). 

 Potrzeba wydania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów 

związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych, wynika z konieczności 

wydłużenia jego obowiązywania.  Termin ten jest powiązany z okresem obowiązywania 

wymienionego w § 2 rozporządzenia Komisji Europejskiej określającego warunki 

udzielania pomocy publicznej w formie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z 

zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych, tj. rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Rozporządzenie 

wprowadza do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 

2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem 

pracowników niepełnosprawnych § 19a, wwiążąc termin stosowania rozporządzenia z 

terminem obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, którego termin 

upływa dnia 31 grudnia 2023 r. Należy uwzględnić także okres wskazany w art. 58 ust. 

4 rozporządzenia Komisji (UE), tzn. sześciomiesięczny dopuszczalny okres 

stosowania dotychczasowych regulacji po upływie okresu stosowania tego 

rozporządzenia, uwzględniając akceptowaną przez Komisję Europejską możliwość 

udzielania w tym okresie wsparcia. W związku z tym rozporządzenie będzie stosowane 

do dnia 30 czerwca 2024 r. Uchyla się jednocześnie § 20 określający końcowy termin 

obowiązywania rozporządzenia. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1151
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7/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na 

odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 28 czerwca 2021 roku 

(Dz.U. z 2021, poz. 1154). 

 Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku w sprawie upoważnienia do 

udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, w tym w 

formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wzór stanowi 

załącznik do rozporządzenia.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

8/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 czerwca 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 

41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 28 czerwca 2021 roku 

(Dz.U. z 2021, poz. 1158). 

 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia 

lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, na podstawie nowelizacji  w § 4 wyrazy „do dnia 30 czerwca 2021 r.” 

zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2021 r.”.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r. 

 

9/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 czerwca 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 

26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 28 czerwca 2021 roku 

(Dz.U. z 2021, poz. 1159). 

 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia 

lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, na podstawie nowelizacji, w § 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy 

„do dnia 30 czerwca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2021 r.”.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r. 

 

10/ Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw 

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

2021, poz. 1163). 
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 Zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług są 

konsekwencją prac Komisji Europejskiej, która dąży do uproszczenia obowiązków 

związanych z podatkiem VAT dla przedsiębiorstw prowadzących transgraniczną 

sprzedaż towarów lub usług (głównie przez Internet) konsumentom końcowym oraz do 

zapewnienia, aby podatek VAT od takich dostaw był prawidłowo płacony na rzecz 

państwa członkowskiego nabywcy lub usługobiorcy zgodnie z zasadą opodatkowania 

w państwie członkowskim przeznaczenia. Państwa Członkowskie UE, w tym Polska, 

zobowiązane są do zaimplementowania w krajowych przepisach podatkowych 

rozwiązań przewidzianych w pakiecie VAT e-commerce, których celem jest pokonanie 

barier, w tym uszczelnienie VAT, w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy 

przedsiębiorcami i konsumentami (B2C), w szczególności poprzez rozszerzenie 

mechanizmu pojedynczego punktu kontaktowego na internetową sprzedaż towarów 

wewnątrz UE i z państw trzecich na rzecz nabywców/odbiorców końcowych 

(konsumentów). Działanie to ma na celu objęcie transakcji dokonywanych pomiędzy 

przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C). Podatnicy powinni mieć możliwość 

rozliczania dla celów VAT tych transakcji dokonywanych na rzecz podmiotów 

niebędących podatnikami VAT (konsumentów) w wielu krajach UE za pośrednictwem 

deklaracji VAT składanej tylko w jednym państwie członkowskim (tzw. państwie 

członkowskim identyfikacji). Pakiet dotyczący handlu elektronicznego VAT był jednym 

z priorytetów strategii jednolitego rynku cyfrowego.  

Główne rozwiązania ujęte w pakiecie VAT e-commerce mają wejść w życie od 1 lipca 

2021 r. (termin ich implementacji upływa 30 czerwca 2021 r.) i obejmują one: 

 zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i sprzedaży 

na odległość towarów importowanych z państw trzecich; 

 rozszerzenie i modyfikację procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług 

nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (funkcjonującej do 30 czerwca 

2021 r. jako mały punkt kompleksowej obsługi, tzw. Mini One Stop Shop, zwany „MOSS”) 

w One Stop Shop, zwany „OSS” na:  

 niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia 

uregulowane zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest 

terytorium państwa członkowskiego konsumpcji),  

 wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, 

 niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy 

elektroniczne ułatwiające te dostawy, 

– całość procedury od 1 lipca 2021 r. funkcjonować będzie jako punkt kompleksowej obsługi 

(OSS), 

 (iv) sprzedaż na rzecz konsumentów w UE towarów importowanych z państw 

trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (w tym 

zakresie procedura funkcjonować będzie jako importowy OSS, tzw. Import One Stop 

Shop (IOSS), zwany dalej również „IOSS”); 



 wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości 

nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w IOSS; 

 jeżeli nie jest stosowany IOSS (choć mógłby być), dostępny będzie drugi mechanizm 

uproszczenia dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro. 

VAT importowy zostanie pobrany od osoby dla której towary są przeznaczone (odbiorcy) 

przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego (np. operatora pocztowego, firmę kurierską, 

agencję celną), która wpłaci ten pobrany od odbiorcy VAT organom celnym, poprzez 

dokonanie płatności miesięcznej; 

 usunięcie w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości 

nieprzekraczającej 22 euro; 

 nałożenie obowiązku zapłaty VAT na podatników ułatwiających dostawy towarów przy 

użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej).  

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z wyjątkami wskazanymi w art. 18 

ustawy. 

 

11/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 29 czerwca 2021 roku 

(Dz.U. z 2021, poz. 1169). 

 Celem rozporządzenia jest określenie sposobu sporządzania projektu budowlanego, w 
tym jego poszczególnych części mając na względzie konieczność zapewnienia 
czytelności i jednoznaczności danych zawartych w projekcie budowlanym oraz stopień 
skomplikowania projektowanego obiektu budowlanego. Rozporządzenie określa 
zawartość projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego oraz projektu technicznego, jak również formę całego projektu 
budowlanego.  

 Projekt budowlany podzielony będzie na trzy części, z których dwie – projekt 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany będą 

zatwierdzane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej na etapie wniosku 

o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozostała część projektu budowlanego – 

projekt techniczny, będzie przekazywany odpowiedniemu organowi nadzoru 

budowlanego na późniejszym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

12/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją 

w zakresie podatku od towarów i usług 

 Rozporządzenie  zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 30 czerwca 2021 roku 

(Dz.U. z 2021, poz. 1186). 

 Rozporządzenie określa nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od 
towarów i usług tj. VAT–R. Powyższe stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 98 
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ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2021 r. poz. 685, 694 i 802). Rozporządzenie aktualizuje wzór zgłoszenia VAT–R o 
pola dotyczące informacji o statusie podatnika ułatwiającego dostawy towarów w 
rozumieniu art. 7a ust. 1 i 2 oraz art. 109b ust. 1 ustawy o VAT. Informacje te umożliwią 
organom podatkowym efektywniejsze monitorowanie realizowania obowiązków przez 
podmioty objęte zakresem wskazanych przepisów ustawy o VAT. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 


