
  

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 12 do 18 sierpnia 2021 roku 

Raport na dzień 18 sierpnia 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 12. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 4. projektów 

rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) 

zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej. 

 

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska 
Miedź oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przygotowano stanowisko Związku 
Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z 
narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z 
zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem 
pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (nr w wykazie prac legislacyjnych MZ 988), które 
zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia (za pośrednictwem Głównego Inspektora 
Sanitarnego – uwagi na etapie prac Komisji Prawniczej). 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/uwagi-zppm-do-projektu-rozporzadzenia-mz-w-
sprawie-minimalnych-wymagan-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-z-zakresu-
rentgenodiagnostyki-radiologii-oraz-produktow-radiofarmaceutycznych-mz-988/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości 

środowiskowej (numer z wykazu UD258) 
 

Celem projektowanej regulacji jest zmiana granic ustawowego zagrożenia za wykroczenia i 
przestępstwa przeciwko środowisku. Projektodawca dąży do ochrony środowiska naturalnego 
przed szkodliwymi działaniami, spełniającymi znamiona przestępstw lub wykroczeń przeciwko 
środowisku. Praktyka stosowania dotychczas obowiązującego prawa pokazuje, iż obecne 
sankcje karne są niewystarczające, w związku z tym należy dokonać zmiany przepisów. 
Reakcja karna powinna odpowiadać stopniowi społecznej szkodliwości czynu, zawinienia oraz 
rzeczywistym względom prewencji ogólnej i indywidualnej. Poprzez zaproponowaną 
nowelizację projektodawca dąży do wyeliminowania niedoskonałości aktualnych regulacji 
prawnych. 

Proponuje się zmianę art. 47 § 2 kk (kodeksu karnego (kk, polegającą na wprowadzeniu, w 
przypadku skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku, obligatoryjnego 
orzekania przez sąd nawiązki w wysokości od 10 000 do 10 000 000 złotych na rzecz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotkliwym problemem dla 
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budżetu państwa oraz samorządów jest ponoszenie kosztów utylizacji porzuconych odpadów. 
Niejednokrotnie obciążenia te wynoszą kilkadziesiąt milionów złotych (np. usunięcie odpadów 
nagromadzonych nielegalnie na terenie Gorlic to 48 870 000,00 zł). Dlatego wśród 
proponowanych zmian jest nałożenie na sprawców przestępstw środowiskowych 
obligatoryjnego obowiązku wypłacenia nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do 10 000 000 złotych. Środki posłużą nie tylko do 
usuwania skutków działalności przestępczej, ale także zasilą różne programy ekologiczne, 
mające na celu m.in. poprawę jakości powietrza lub wody w Polsce. 

Oprócz tego nowelizacja obejmuje również zmianę art. 182 kk. Przepis ten penalizuje 
zanieczyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem 
jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka 
lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub 
zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach (art. 182 § 1 kk). 
Zmiana wprowadza nowe granice ustawowego zagrożenia – od roku do 10 lat. Proponuje się 
również podwyższenie do 5 lat wysokość kary pozbawienia wolności, którą można orzec 
wobec sprawcy tego czynu, działającego nieumyślnie (art. 182 § 2 kk). Ponadto zwiększono 
dolną i górną granicę ustawowego zagrożenia w przypadku gdy czyn określony w art. 182 § 1 
został popełniony w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach zakładu, w zakresie 
korzystania ze środowiska, na które wymagane jest pozwolenie (art. 182 § 3 kk). Nowa sankcja 
wynosi od 2 do lat 10 pozbawienia wolności. Oprócz tego wprowadzono surowszą karę za 
nieumyślne działanie sprawcy czynu, określonego w § 3 (art. 182 § 4 kk). Odtąd sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 

Projekt zawiera również nowe granice ustawowego zagrożenia dla czynów określonych w art. 
183. Przepis ten sankcjonuje m.in. niezgodne z prawem składowanie, usuwanie, 
przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów, które może zagrażać życiu lub 
zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni 
ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym (art. 183 § 1 kk). Obecnie za opisany 
czyn kk przewiduje karę pozbawienia wolności w granicach od 3 miesięcy do lat 5. 
Proponowana zmiana będzie polegała na zwiększeniu dolnej i górnej granicy ustawowego 
zagrożenia, polegającej na wprowadzeniu kary pozbawienia wolności w przedziale od roku do 
10 lat. Aktualna sankcja za przywożenie z zagranicy lub wywożenie za granicę bez 
wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom odpadów 
niebezpiecznych to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 183 § 5 kk). 
Proponowana zmiana zaostrza kary w tym zakresie zwiększając dolną i górną granicę 
ustawowego zagrożenia, która będzie wynosić od lat 2 do lat 12 pozbawienia wolności. 
Jednocześnie w art. 183 § 6 kk określono nowe granice ustawowego zagrożenia kary za ww. 
czyny popełnione poprzez nieumyślne działania sprawcy, tj. wskazano że tego rodzaju czyny 
zabronione mogą podlegać każe pozbawienia wolności do lat 5 (obecne brzmienie kk 
wskazuję jako granice kary 2 lata). 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-
przeciwdzialania-przestepczosci-srodowiskowej/ 
 
2. Projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (numer z 

wykazu UC80) 
 

Opracowanie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia jest niezbędne 
do zapewnienia zgodności polskiego prawodawstwa z prawodawstwem unijnym i wynika z 
faktu obowiązywania: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 167/2013 z dnia 
5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych  – 
zwanego dalej „rozporządzeniem 167/2013”, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku 
pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców  – zwanego dalej „rozporządzeniem 
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168/2013”, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 
2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz 
układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz 
uchylającego dyrektywę 2007/46/WE – zwanego dalej „rozporządzeniem 2018/858” oraz 
Rewizji 3 Porozumienia dotyczącego przyjęcia zharmonizowanych regulaminów technicznych 
Organizacji Narodów Zjednoczonych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które 
mogą być montowane lub wykorzystywane w tych pojazdach, oraz warunków wzajemnego 
uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych regulaminów Organizacji Narodów 
Zjednoczonych – zwanego dalej „Porozumieniem z 1958 r.”. 

Projektowane przepisy obejmą następujące kwestie: 

 wymagań stosowanych w procedurze homologacji typu pojazdu lub homologacji typu 
pojazdów produkowanych w małych seriach, 

 sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji, 

 warunków wydawania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu przedmiotu wyposażenia 
lub części, nieobjętego procedurą homologacji, mogącego stwarzać poważne 
zagrożenie dla właściwego funkcjonowania istotnych układów, 

 zakresu wymagań technicznych stosowanych w procedurze homologacji sposobu 
montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, 
szczegółowe czynności organów w procedurze homologacji sposobu montażu 
instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem a także zakres i 
sposób przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności montażu 
instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, 

 wzorów dokumentów, zakresu warunków, wymagań technicznych lub wymagań 
alternatywnych obowiązujących w procedurze krajowego indywidualnego 
dopuszczenia pojazdu, zakresu i sposób przeprowadzania badań potwierdzających 
spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu krajowego 
indywidualnego dopuszczenia pojazdu. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-systemach-homologacji-
pojazdow-oraz-ich-wyposazenia/ 
 
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych (numer z wykazu UC 90) 
 

Przedmiotowy projekt doprecyzowuje obowiązujące przepisy ustawy służące właściwemu 
stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 
2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 
167 z 27.06.2012, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 528/2012”, usuwając 
dostrzeżone w toku jej dotychczasowego stosowania nieścisłości oraz wątpliwości 
interpretacyjne. Konieczność doprecyzowania ustawy zidentyfikowano w następujących 
obszarach: informacja o produktach biobójczych zawarta w Wykazie Produktów Biobójczych, 
przebieg procedur oceny substancji czynnych, przebieg procedur rejestracyjnych produktów 
biobójczych wraz z wymaganiami  dokumentacji, zakres danych objętych pozwoleniem na 
obrót, pakowanie produktów biobójczych, system kontroli zatruć produktami biobójczymi, 
przepisy karne. 

W celu doprecyzowania obowiązujących przepisów ustawy służących właściwemu stosowaniu 
rozporządzenia 528/2012 proponuje się w szczególności poniżej wymienione rozwiązania: 

 odstąpienie od wymagania przedłożenia wraz z wnioskiem treści oznakowania 
opakowania produktu biobójczego oraz karty charakterystyki oraz jednoczesne 
zapewnienie spójności przepisów ustawy dotyczących obowiązku przekazywania 
przez Prezesa Urzędu kart charakterystyki ośrodkom toksykologicznym z obowiązkami 
podmiotów oraz kompetencjami Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych 
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wynikającymi ze znowelizowanych przepisów o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach; 

 zastąpienie dołączonej do pozwolenia treści oznakowania opakowania zaleceniami 
dotyczącymi stosowania dla danego zakresu stosowania produktu biobójczego. 
Niniejsze działanie spowoduje uproszczenie przebiegu procedur, ponadto 
przedsiębiorcy unikną konieczności składania wniosków o zmianę pozwolenia na 
obrót, co umożliwi niezwłoczne wprowadzanie przez podmioty odpowiedzialne zmian 
wymaganych innymi przepisami prawa, np. kolejnymi nowelizacjami rozporządzenia 
CLP; 

 w odniesieniu do oceny porównawczej produktów biobójczych uzupełnienie 
dotychczasowego art. 12 ust. 2 ustawy o odesłanie do art. 23 ust. 7 rozporządzenia 
528/2012 celem wskazania sposobu zakończenia postępowań określonych w tym 
przepisie; 

 ograniczenie dokumentów wymaganych do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie 
pozwolenia na obrót do sprawozdania z badań potwierdzających skuteczność produktu 
biobójczego, upoważnienia do korzystania z danych (jeśli dotyczy) oraz informacji o 
nazwie dostawcy substancji czynnej lub dostawcy produktu biobójczego znajdującego 
się w wykazie, o którym mowa w art. 95 rozporządzenia 528/2012; 

 umożliwienie wnioskodawcom dołączenia do wniosku danych literaturowych 
potwierdzających skuteczność produktu biobójczego, w sytuacji wystąpienia 
zagrożenia dla zdrowia publicznego, którego nie można powstrzymać innymi środkami, 
dotyczy to w szczególności sytuacji kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19, 
gdzie wykorzystano narzędzia regulacyjne określone w przepisie art. 55 ust.1 
rozporządzenia 528/2012; 

 jednoznaczne wskazanie w przepisach ustawy, obecność których substancji czynnych 
kwalifikuje produkt do trybu rejestracji w procedurze narodowej; 

 uporządkowanie kwestii dotyczących właściwego udostępniania produktów 
biobójczych na rynku, przez doprecyzowanie brzmienia obowiązującego art. 33 ustawy 
i wskazanie, że produkt biobójczy powinien być nie tylko oznakowany i klasyfikowany 
zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, ale również 
pakowany zgodnie z tymi przepisami; 

 doprecyzowanie, iż zmiana pozwolenia na obrót w zakresie substancji czynnej jest 
zmianą polegającą na dodaniu lub usunięciu substancji czynnej. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-produktach-
biobojczych/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, 
oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (numer z wykazu 104). 

 

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach, minister właściwy do 
spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, m.in. wymagania, którym powinny 
odpowiadać przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej w zakresie 
konstrukcji, wykonania materiałów oraz charakterystyk metrologicznych, a także, jeżeli jest to 
niezbędne, w zakresie warunków właściwego stosowania tych przyrządów oraz miejsc 
umieszczania na nich cech legalizacji i zabezpieczających. 

Zmiana rozporządzenia ma na celu wprowadzenie dodatkowego odniesienia, tj. ust. 7 do 
załącznika nr 2 do rozporządzenia, do normy PN-EN 15940+A1+AC:2019-04. Paliwa do 
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pojazdów samochodowych, Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia, 
Wymagania i metody badań. Załącznik C ww. normy zawiera zestaw algorytmów i 
wykorzystywanych w nich stałych pozwalających na przeliczenia objętości HVO z warunków 
rzeczywistych na warunki referencyjne/bazowe. 
 
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-wymagan-ktorym-powinny-odpowiadac-zbiorniki-pomiarowe-oraz-
szczegolowego-zakresu-badan-i-sprawdzen-wykonywanych-podczas-prawnej-ko/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, 
stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii (numer z 
wykazu MZ 1206). 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 
18a ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.). 

Projektowane przepisy rozszerzają katalog szczepionek stanowiących rezerwę na wypadek 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii o szczepionkę przeciw grypie sezonowej, 
co jest podyktowane obecną sytuacją epidemiczną. Szczepionki będą dystrybuowane przez 
podmioty wykonujące działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej w 
szczególności prowadzenia transportu, którego wykonywanie jest immanentnie związane z 
tego rodzaju podmiotami, które posiadają w tym zakresie niezbędne przygotowanie, z 
wyłączeniem możliwości podzlecania przechowywania, oraz z zastrzeżeniem możliwości 
podzlecania transportu za zgodą dystrybutora centralnego. Powyższe podyktowane jest 
względami bezpieczeństwa i przejrzystości procesu dystrybucyjnego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-rezerwy-szczepionek-oraz-innych-immunologicznych-produktow-
leczniczych-stosowanych-w-razie-wystapienia-zagrozenia-epidemicznego-lub-ep/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych (numer 

z wykazu MZ 1191). 
 

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97) umożliwia 
realizowanie w aptekach opieki farmaceutycznej. Jednym z elementów tej opieki są przeglądy 
lekowe. Ponieważ żaden z elementów opieki farmaceutycznej nie był w praktyce nigdy 
realizowany w polskich aptekach brak jest praktycznej wiedzy o faktycznym przebiegu 
przeglądów. Działanie to powinno to być przedmiotem przetestowania w formule 
proponowanego pilotażu. Projekt rozporządzenia opiera się na rozwiązaniach stosowanych w 
zachodniej Europie, głównie w Wielkiej Brytanii i opiera się przede wszystkim na modelu 
zakładającym szerokie pole współpracy pacjenta objętego programem przeglądów lekowych 
ze sprawującym nad nim w tym zakresie opiekę farmaceutą. 

Projektodawca proponuje zweryfikowanie adekwatności i efektywności przeglądów lekowych 
jako elementu opieki farmaceutycznej w celu zweryfikowania potencjału tych przeglądów dla 
m.in. identyfikowania i ograniczania zjawiska wielolekowości w polskiej populacji. W ocenie 
projektodawcy najbardziej adekwatną formułą takiej weryfikacji jest pilotaż. Pilotaże są 
inicjatywami ze swej istoty dedykowanymi testowaniu określonych rozwiązań w 
pomniejszonej, a przy tym dostatecznie reprezentatywnej skali dla urealnienia obserwacji 
określonych trendów, w ściśle określonych ramach czasowych, rozwiązań często o 
charakterze nowatorskim. 
 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wymagan-ktorym-powinny-odpowiadac-zbiorniki-pomiarowe-oraz-szczegolowego-zakresu-badan-i-sprawdzen-wykonywanych-podczas-prawnej-ko/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wymagan-ktorym-powinny-odpowiadac-zbiorniki-pomiarowe-oraz-szczegolowego-zakresu-badan-i-sprawdzen-wykonywanych-podczas-prawnej-ko/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wymagan-ktorym-powinny-odpowiadac-zbiorniki-pomiarowe-oraz-szczegolowego-zakresu-badan-i-sprawdzen-wykonywanych-podczas-prawnej-ko/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-rezerwy-szczepionek-oraz-innych-immunologicznych-produktow-leczniczych-stosowanych-w-razie-wystapienia-zagrozenia-epidemicznego-lub-ep/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-rezerwy-szczepionek-oraz-innych-immunologicznych-produktow-leczniczych-stosowanych-w-razie-wystapienia-zagrozenia-epidemicznego-lub-ep/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-rezerwy-szczepionek-oraz-innych-immunologicznych-produktow-leczniczych-stosowanych-w-razie-wystapienia-zagrozenia-epidemicznego-lub-ep/


Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-pilotazu-
przegladow-lekowych/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (numer z wykazu MZ 1202). 
 

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 1 w części I. Świadczenia 
scharakteryzowane procedurami medycznymi do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 
listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego przez: 

 nadanie kodów zgodnie z zaktualizowaną wersją słownika procedur medycznych ICD-
9 dla świadczenia gwarantowanego elektrochemioterapia (ECT) w projekcie 
rozporządzenia nazwę świadczenia Elektrochemioterapia (ECT) – brak kodu, 
zastępuje się nazwą Elektrochemioterapia (ECT) 00.971 Elektrochemioterapia 
elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego systemowo 00.972 
Elektrochemioterapia – elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego 
miejscowo do zmiany nowotworowej; 

 dodanie procedury medycznej o nazwie „Koherentna tomografia optyczna tętnic 
wieńcowych/obwodowych (OCT)”. 

W załączniku nr 3 do rozporządzenia w komórkach organizacyjnych położnictwo i ginekologia 
(lp. 37),  położnictwo i ginekologia – drugi poziom referencyjny (lp. 38) oraz położnictwo i 
ginekologia – trzeci poziom referencyjny (lp 39), dokonano zmian porządkowych poprzez 
usuniecie nieaktualnych standardów wskazanych do stosowania w przedmiotowych 
zakresach świadczeń, jednocześnie wprowadzano obowiązek stosowania się do 
obowiązującego standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-leczenia-szpitalnego-3/ 
 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano 52. 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 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 18 sierpnia 2021 roku (Dz. U. z 

2021, poz. 1510). 

 Ustawa dotyczy przedłużenia kadencji organów statutowych związków zawodowych, 

związku lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy w 

okresie obowiązywania stanu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego 

stanu, do czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego, związku lub 

organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy na nową kadencję, 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-pilotazu-przegladow-lekowych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-pilotazu-przegladow-lekowych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-leczenia-szpitalnego-3/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-leczenia-szpitalnego-3/


jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii. 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

2/ Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 18 sierpnia 2021 roku (Dz. U. z 

2021, poz. 1509). 

 Ustawa dotyczy ustanowienia prawidłowej podstawy normatywnej dla 

odpowiedzialności cywilnej za krzywdę najbliższych członków rodziny 

poszkodowanego, która polega na niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi 

rodzinnej z poszkodowanym, z powodu wyrządzenia u poszkodowanego trwałego i 

ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. 

 

3/ Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 17 sierpnia 2021 roku (Dz. U. z 

2021, poz. 1505). 

 Ustawa dotyczy wprowadzenia rozwiązań zapewniających sprawne funkcjonowanie 

wewnętrznego rynku energii poprzez stworzenie korzystnych warunków do 

inwestowania w nowe jednostki wytwórcze, cechujące się niższą emisją szkodliwych 

substancji do atmosfery, spełniając unijne wymagania dotyczące polityki ochrony 

środowiska. 

 Ustawa wchodzi w życie 1 września 2021 r, poza art. 6, który wchodzi w życie z dniem 

1 lipca 2024 r.. 

 

4/ Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 16 sierpnia 2021 roku (Dz. U. z 

2021, poz. 1491). 

 Ustawa dotyczy dostosowania systemu prawa do wyrok TK (sygn. akt P 46/13), 

który orzekł, że art. 156 par. 2 kpk w zakresie, w jakim nie wyłącza 

dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym 

naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a 

decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, jest niezgody z art. 2 

Konstytucji. 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie określenia 

wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 sierpnia 2021 roku (Dz. 

U. z 2021, poz. 1490). 

 Rozporządzenie określa wzór informacji w sprawie opłaty paliwowej, stanowiący 

załącznik do rozporządzenia.  



  Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po 

upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie 

parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla 

roku dostaw 2023 

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

U. z 2021, poz. 1480). 

 Rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 

ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 i 1565 

oraz z 2021 r. poz. 234 i 1093), zgodnie z którym minister właściwy do spraw energii 

określa w drodze rozporządzenia parametry najbliższej aukcji głównej i najbliższych 

aukcji dodatkowych. Rozporządzenie dotyczy określenia parametrów aukcji głównej 

dla roku dostaw 2026, przeprowadzanej w 2021 r. oraz parametrów aukcji 

dodatkowych dla roku dostaw 2023, przeprowadzanej w 2022 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

7/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji 

stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm  

jakości dla substancji priorytetowych 

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

U. z 2021, poz. 1475). 

 Istotą rozwiązań wprowadzanych w rozporządzeniu jest utrzymanie w polskim 

porządku prawnym szeregu przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, z jej załącznika 

V, dotyczących elementów jakości dla klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz definicji klasyfikacji stanu i potencjału 

ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, typów wód 

powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód, sposobów klasyfikacji 

elementów jakości wód, stanu i potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego 

jednolitych części wód powierzchniowych, sposobu interpretacji wyników badań 

wskaźników jakości wód powierzchniowych, sposobu oceny stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych, sposobu prezentacji wyników klasyfikacji oraz częstotliwości 

dokonywania klasyfikacji. Rozporządzenie wprowadza, na podstawie aktualnej 

wiedzy, uzupełnienie w zakresie wartości wskaźników granicznych dla jednolitych 

części wód oraz doprecyzowuje sposób interpretacji wyników badań wskaźników 

jakości wód powierzchniowych w odniesieniu do klasyfikacji elementów biologicznych i 

fizykochemicznych. Pozwoli to na prawidłowe i przejrzyste sporządzenie oceny stanu 

wód. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z 

wyjątkami wskazanymi w § 29 rozporządzenia. 

 

8/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2021 r. 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. 

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

U. z 2021, poz. 1467). 

 Zgodnie z treścią OSR system świadectw pochodzenia to jeden z trzech systemów 

wsparcia odnawialnych źródeł energii (dalej: OZE) funkcjonujący obecnie w Polsce. 

W zamian za generację energii z OZE producenci otrzymują tzw. zielone certyfikaty, 

które mogą zostać sprzedane za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma możliwość interwencji na rynku certyfikatów 

poprzez ustanowienie wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej 

wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (dalej: obowiązku OZE), tzn. 

określenia proporcji energii elektrycznej, którą przedsiębiorstwa obrotu energią 

muszą pozyskać z OZE. Ustanowienie odpowiedniej wysokości obowiązku OZE ma 

przyczynić się do zapewnienia stabilnych i przewidywalnych warunków 

funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców uczestniczących w systemie świadectw 

pochodzenia. Należy przy tym podkreślić, że po 1 lipca 2016 r. wytwórcy energii w 

nowych instalacjach OZE nie mogą ubiegać się o partycypację w systemie wsparcia 

opartym o świadectwa pochodzenia. Funkcjonujące już w nim instalacje mogą 

natomiast migrować do innych systemów wsparcia, tj. systemu aukcyjnego oraz 

systemów FIT/FIP. W rozporządzeni wskazuje się na  przyjęcie na 2022 r. obowiązku 

OZE na poziomie 18,5% dla tzw. „zielonych certyfikatów” i 0,5% dla tzw. „błękitnych 

certyfikatów”. 

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

 

9/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zakresu 

i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem  

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

U. z 2021, poz. 1461). 

 Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska (GIOŚ) sporządza i przekazuje Ministrowi Klimatu i Środowiska w 

terminie do 30 lipca każdego roku roczny raport o funkcjonowaniu systemu 

gospodarki zużytym sprzętem w poprzednim roku kalendarzowym. Raport jest 

sporządzany na podstawie wzoru zawartego w ww. rozporządzeniu.  Zbiorcze dane 

zawarte w raporcie GIOŚ są podstawą do sporządzenia corocznej informacji do 

Komisji Europejskiej, zgodnie z formatem określonym w decyzji wykonawczej Komisji 

(UE) 2019/2193 z dnia 17 grudnia 2019 r. określająca zasady obliczania, weryfikacji 

i zgłaszania danych oraz ustanawiająca formaty danych do celów dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 330 z 20.12.2019, str. 72). 

Zgodnie z powyższą decyzją, dane te zgłasza się w podziale na grupy sprzętu 

(kategorie EEE) określone w załączniku III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 



elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 38, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. decyzji komisji, w przypadku kategorii 4 „sprzęt 

wielkogabarytowy” dane zgłasza się w ramach dwóch podkategorii, a mianowicie: 

„4a. sprzęt wielkogabarytowy, z wyłączeniem paneli fotowoltaicznych” oraz „4b. 

panele fotowoltaiczne”. Podziału takiego dokonano na potrzeby składania 

sprawozdań, jeżeli państwo członkowskie nie jest w stanie dokonać takiego 

rozróżnienia danych, wówczas podaje zbiorcze dane dla kategorii 4 sprzętu. Obecnie 

w raporcie zbiorczym GIOŚ nie ma wyodrębnionej takiej kategorii. W nowym 

rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie w tabelach z danymi, po grupie 4 

sprzętu wielkogabarytowym: podgrupy „4a. sprzęt wielkogabarytowy, z wyłączeniem 

paneli fotowoltaicznych” oraz „4b. panele fotowoltaiczne”. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 


