
  

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 5 do 11 sierpnia 2021 roku 

Raport na dzień 11 sierpnia 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2. projekty ustaw oraz 31. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2 projektów ustaw i 8. 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 przygotowano 2 stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz 
dokumentów strategicznych. 
1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu Polityki Surowcowej 

Państwa, które zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
projekt-polityki-surowcowej-polski/ 
2. Opinia w sprawie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu 

rozwoju pod nazwą „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030” (nr ID118 w Wykazie 
prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane do 
Ministerstwa Infrastruktury. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-uchwaly-
rady-ministrow-w-sprawie-ustanowienia-programu-rozwoju-pod-nazwa-krajowy-program-
zeglugowy-do-roku-2030-nr-id118-w-wykazie-prac-le/ 
 

Ponadto Związek Pracodawców Polska Miedź jest w trakcie konsultacji projektu 
Dolnośląskiego Ładu, dokumentu strategicznego przygotowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. 
Link: https://pracodawcy.pl/dolnoslaski-lad-konsultacje/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (numer z wykazu UD253) 
 

W Ocenie Skutków Regulacji wskazuje się, że jednym z założeń programu „Polski Ład” – planu 
odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 jest wprowadzenie zmian polegających 
na umożliwieniu budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy 
do 70 m2 bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ustanawiania 
kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. W związku z tym zachodzi potrzeba 
nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 oraz 
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z 2021 r. poz. 11, 234, 282 i 784) i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922). Potrzeba 
wprowadzenia zmian wynika z konieczności zapewnienia prostych rozwiązań prawnych 
umożliwiających budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla zaspokojenia 
własnych potrzeb mieszkaniowych oraz budowę niewielkich budynków rekreacji indywidualnej 
celem zaspokajania potrzeb związanych z wypoczynkiem (rekreacją). Obecnie w trybie 
zgłoszenia można budować wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne wyłącznie te, 
których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały 
zaprojektowane. Powoduje to, że realizacja takich budynków w trybie zgłoszenia jest 
ograniczona. W konsekwencji powyższego budynki mieszkalne jednorodzinne są budowane 
w oparciu o pozwolenie na budowę, co znacznie wydłuża czas ich realizacji. Także obowiązek 
ustanowienia kierownika budowy dla takich budynków oraz prowadzenia dziennika budowy 
powoduje dodatkowe koszty dla inwestora. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projekt-ustawy-o-zmianie-
ustawy-prawo-budowlane-oraz-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC81) 
 

Niniejszy projekt ustawy wprowadza do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi m.in. zmiany wynikające z art. 8 i 8a dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej 
dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów. 

W celu zapewnienia zgodności systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, 
ustanowionych przepisami ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 
ze zmianami wprowadzonymi w art. 8 i 8a dyrektywy 2008/98/WE, w odniesieniu do opakowań 
rekomenduje się (m.in.): 

 Wyszczególnienie w strumieniu opakowań produktów oraz odpadów opakowaniowych 
opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych, oraz pozostałych opakowań 
(pochodzących głównie z handlu, usług i przemysłu). Zastosowanie takiego podziału 
jest inicjatywą własną, niewynikającą z przepisów UE 

 Wprowadzenie obowiązkowej opłaty opakowaniowej ponoszonej przez 
wprowadzającego produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw 
domowych za każdy kilogram opakowania wprowadzonego do obrotu z produktem, co 
jest związane z odpowiedzialnością finansową producentów. Wysokość opłaty 
opakowaniowej będzie obliczana na podstawie stawek, które zostaną zróżnicowane 
(mechanizm ekomodulacji) m.in. ze względu na rodzaj materiału opakowania, 
zawartość materiału pochodzącego z recyklingu i możliwość recyklingu. 
Wprowadzenie tego mechanizmu wynika z art. 8a ust. 4 dyrektywy 2008/98/WE. 
Opłata opakowaniowa pobierana przez marszałków województw będzie przekazywana 
na wyodrębniony rachunek bankowy operatora systemu ROP, tj. Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Następnie 
NFOŚiGW 80% zebranych środków będzie przeznaczał na dofinansowanie gminnych 
systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 Wprowadzenie wynagrodzenia płaconego przez wprowadzającego produkty w 
opakowaniach na rzecz organizacji odpowiedzialności producentów, obliczanego na 
podstawie co najmniej stawek minimalnych oraz masy opakowań. 

 Doszczelnienie systemu wystawiania dokumentów DPR i EDPR potwierdzających 
recykling odpadów opakowaniowych przeznaczonych dla gospodarstw domowych 
zebranych poza systemami gminnymi (nieruchomości nieobjęte systemem gminnym) 
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oraz pozostałych opakowań, tak aby uniemożliwić poświadczania w tych dokumentach 
recyklingu niezgodnego ze stanem rzeczywistym. 

 Wprowadzenie systemu przydzielania masy odpadów wskazanej w dokumentach DPR 
i EDPR, które potwierdzają sfinansowany z opłaty opakowaniowej recykling odpadów 
opakowaniowych przeznaczonych dla gospodarstw domowych zebranych w ramach 
gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 Wprowadzenie obowiązku dla wprowadzających produkty w opakowaniach będących 
butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l, 
włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, do zapewnienia 
poziomów zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach. 
wprowadzenie możliwości objęcia opakowań innych niż butelki wymienione w pkt 8 
obowiązkiem zapewnienia poziomów zawartości materiałów pochodzących z 
recyklingu w tych opakowań. 

 Wprowadzenie obowiązku dla wprowadzających produkty w butelkach PET o 
pojemności do 3l zapewnienia poziomów selektywnego zbierania odpadów powstałych 
z tych opakowań. 

 Zmiany wymagań dla dotychczasowych organizacji odzysku opakowań do 
prowadzenia działalności, m.in. zmiana nazwy na organizacja odpowiedzialności 
producentów (istniejące organizacje odzysku opakowań z mocy prawa staną się 
organizacjami odpowiedzialności producentów), obowiązek posiadania zwiększonego 
kapitału zakładowego do wysokości co najmniej 5 mln zł (z 2,5 mln zł) oraz zlecania 
audytu swojej działalności. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-
opakowaniami-i-odpadami-opakowaniowymi-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (numer z wykazu 642). 
 

Projekt aktu prawnego ma na celu wykonanie obowiązków Rzeczypospolitej Polskiej 
wynikających z prawa Unii Europejskiej: 

a. konieczność dostosowania zasad funkcjonowania rynku bilansującego do przepisów 
Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego 
wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 
62 z 23.02.2021, str. 24) dalej „rozporządzenie 2017/2195” oraz rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej(Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 54), dalej „rozporządzenie 2019/943”, 
w szczególności w związku z opracowaniem Planu Wdrażania (dokument opracowany przez 
Ministerstwo Klimatu na podstawie art. 20 ww. rozporządzenia, wersja z dnia 14 maja 2020 
r.); 

b. zapewnienie skuteczności działania niektórych przepisów rozporządzenia 2019/943; 

c. wykonanie zobowiązań wynikających z decyzji Komisji Europejskiej nr SA.46100 z 7 lutego 
2018 r. w sprawie polskiego rynku mocy, dalej „decyzja KE ws. rynku mocy”; 

d. poprawienie spójności prawnej i terminologicznej krajowych regulacji z unijnymi kodeksami 
sieci i wytycznymi – w zakresie rynku bilansującego z rozporządzeniem 2017/2195, w zakresie 
pozostałych zagadnień dot. funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – kodeksami 
przyłączeniowymi (rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek 
wytwórczych do sieci (Dz. U. UE L 112/1 z 27.4.2016, s. 24-68, zm.: Dz. U. UE. L. z 2019 r. 
Nr 118, str. 10), zwanym dalej „rozporządzeniem 2016/631”, rozporządzeniem Komisji (UE) 
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2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący przyłączenia 
odbioru (Dz. Urz. UE L 233 z 18.8.2016, str. 10) ; zwanym dalej „rozporządzeniem 2016/1388”, 
rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającym kodeks 
sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu 
stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dz. Urz. UE L 241 z 
08.09.2016, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 2016/1447”, rozporządzeniem Komisji 
(UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającym wytyczne dotyczące pracy systemu 
przesyłowego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220 z 25.08.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 
62 z 23.02.2021, str. 24), zwanym dalej „rozporządzeniem 2017/1485”, rozporządzeniem 
Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący 
stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312 z 
28.11.2017, str. 54 oraz Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2019, str. 108), zwanym dalej 
„rozporządzeniem 2017/2196”. 

Projekt ma również na celu wprowadzenie rozwiązań wspierających efektywne (poprawne) 
działanie mechanizmów wynikających z wdrożenia regulacji europejskich. Dalsze 
rozszerzenie rynkowych mechanizmów na kolejne podmioty działające w sektorze energii 
elektrycznej (odbiorcy, mniejsi wytwórcy – zwłaszcza wykorzystujący OZE, agregatorzy, 
posiadacze magazynów energii elektrycznej), zwiększenie możliwości udziału w świadczeniu 
usług na rzecz operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: „OSP”). 

Celem wprowadzenia regulacji jest także aktualizacja wymagań technicznych wobec instalacji, 
urządzeń i sieci przyłączanych w ramach krajowego systemu elektroenergetycznego, a także 
wymagań dotyczących jakości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci w związku z coraz 
szerszym występowaniem urządzeń niepołączonych synchronicznie. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projekt-rozporzadzenia-
ministra-klimatu-i-srodowiska-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-funkcjonowania-systemu-
elektroenergetycznego/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (numer z wykazu 63). 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 46 ust 5 i 6 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z pózn. zm.). Zgodnie 
z  przepisami ustawy – Prawo energetyczne, minister właściwy do spraw energii, po 
zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki określa, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w 
ciepło. 

Konieczność zmiany rozporządzenia wynika z realizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 
r. (PEP 2040), która zakłada zwiększenie wykorzystania ciepła systemowego, co powoduje 
konieczność opracowania nowego modelu rynku ciepła, z koniecznością uwzględnienia 
akceptowalności cen ciepła przez odbiorców, a równocześnie umożliwienia pokrycia kosztów 
uzasadnionych wraz ze zwrotem z zainwestowanego kapitału przedsiębiorstwom 
energetycznym. 

Proponowana w omawianym projekcie zmiana § 13 ust. 6 Rozporządzenia taryfowego, 
dotycząca sposobu określania maksymalnego poziomu wskaźników wzrostu przychodów ze 
sprzedaży ciepła wytwarzanego w jednostkach kogeneracji, dla których przedsiębiorstwo 
energetyczne stosuje uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat, o którym mowa w § 
13 ust. 1 tego rozporządzenia (dalej: „uproszczona metoda kalkulacji cen”), ma na celu 
skrócenie okresu niezbędnego do zrównania ceny ciepła (określonej w taryfie) wytwarzanego 
w tych jednostkach kogeneracyjnych z ceną benchmarkową (tj. średnią ceną sprzedaży ciepła 
wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji, w których 
zużywane jest tego samego rodzaju paliwo jak w ww. jednostkach kogeneracji). 
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Przedstawiony do procedowania projekt zakłada również dodanie ust. 4 w § 11 
Rozporządzenia taryfowego, którego celem jest ustalenie dolnego limitu przychodów z 
przesyłania i dystrybucji ciepła stanowiących podstawę kalkulacji stawek opłat za przesyłanie 
i dystrybucję ciepła. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-ksztaltowania-i-kalkulacji-taryf-oraz-
rozliczen-z-tytulu-zaopatrzenia-w-cieplo-2/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do 
ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (numer z wykazu 145). 

 

Podjęcie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia związane jest z art. 74b ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 450, 463, 694 
i 720) dodanym ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 
2022 r. 

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), w projekcie zostały 
zmodyfikowane przepisy określające czynności organów rejestrujących dotyczące 
postępowania z tablicami wycofanymi z użytku. Wskazano na obowiązek przekazania tablic 
wycofanych z użytku do producenta tablic rejestracyjnych produkującego na zamówienie 
organu rejestrującego. Określono również, iż organ rejestrujący będzie sporządzał protokół 
przekazania tablic rejestracyjnych, który z kolei będzie stanowił podstawę do wykreślenia 
przekazanych tablic z wykazu tablic rejestracyjnych. Dostosowano słownictwo do używanego 
w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-czynnosci-organow-w-sprawach-zwiazanych-z-
dopuszczeniem-pojazdu-do-ruchu-oraz-wzorow-dokumentow-w-tych-sprawach-2/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie 

sezonowej w sezonie 2021/2022 (numer z wykazu MZ 1207). 
 

Projekt rozporządzenia zakłada określenie metody zapobiegania grypie sezonowej, która 
będzie pozytywnie oddziaływać na osoby szczególnie narażone na zachorowanie na grypę. 

Projekt rozporządzenia zakłada objęcie szczepieniami bezpłatnymi, stanowiącymi metodę 
zapobiegania grypie sezonowej: 

– osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, 

– farmaceutów i techników farmaceutycznych, 

– osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium, 

– nauczycieli akademickich oraz doktorantów i studentów tych uczelni biorący udział, zgodnie 
z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie, których następuje 
kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym, 

– osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej 
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym 
wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy, 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-ksztaltowania-i-kalkulacji-taryf-oraz-rozliczen-z-tytulu-zaopatrzenia-w-cieplo-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-ksztaltowania-i-kalkulacji-taryf-oraz-rozliczen-z-tytulu-zaopatrzenia-w-cieplo-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-ksztaltowania-i-kalkulacji-taryf-oraz-rozliczen-z-tytulu-zaopatrzenia-w-cieplo-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-czynnosci-organow-w-sprawach-zwiazanych-z-dopuszczeniem-pojazdu-do-ruchu-oraz-wzorow-dokumentow-w-tych-sprawach-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-czynnosci-organow-w-sprawach-zwiazanych-z-dopuszczeniem-pojazdu-do-ruchu-oraz-wzorow-dokumentow-w-tych-sprawach-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-czynnosci-organow-w-sprawach-zwiazanych-z-dopuszczeniem-pojazdu-do-ruchu-oraz-wzorow-dokumentow-w-tych-sprawach-2/


– nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w 
przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w 
systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa 
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i 
okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia 
dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3, 

– nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne 
osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem 
odpowiednio studiów albo kształcenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-metody-
zapobiegania-grypie-sezonowej-w-sezonie-2021-2022/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do 
działalności gospodarczej (numer z wykazu 420). 

 

Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków na pojazdy przeznaczone wyłącznie 
do działalności gospodarczej uwarunkowane jest złożeniem do naczelnika urzędu skarbowego 
informacji o tych pojazdach (VAT-26) oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu, 
zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2021 r. poz.  685, z późn. zm.), dalej: „ustawa o VAT”. 

W związku ze zmianami wprowadzanymi w pakiecie Slim VAT 2 od 1 października 2021 r. 
nastąpi pośrednie uchylenie dotychczas obowiązującego rozporządzenia określającego wzór 
formularza VAT-26. Formularz VAT-26 dostosowany do zmian w art. 86a ust. 12-14 ustawy o 
VAT powinien być dostępny dla podatników od daty wejścia w życie zmienianych przepisów, 
tj. zgodnie z pakietem Slim VAT 2 od 1 października 2021 r. 

Zakres nowej wersji formularza VAT-26 w stosunku do dotychczasowego formularza VAT-26 
zasadniczo nie ulega zmianie. W formularzu aktualizacji podlegają (zmieniane w pakiecie Slim 
VAT 2) podstawy prawne art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT wraz z informacją o terminie 
złożenia informacji/aktualizacji informacji oraz dodawane są objaśnienia do niektórych pól 
formularza. Wydłużenie terminu do złożenia VAT-26 w związku z sygnalizowanymi 
trudnościami w rejestracji samochodów, umożliwi podatnikom pełniejsze skorzystanie z prawa 
do odliczenia 100% podatku naliczonego od pierwszego wydatku na samochód. 

Dotychczasowy wzór formularza VAT-26 objęty rozporządzeniem z 2014 r. będzie stosowany 
przez podatników do informacji składanych w odniesieniu do wydatków związanych 
z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej 
poniesionych przed 1 października 2021 r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzoru-
informacji-o-pojazdach-samochodowych-wykorzystywanych-wylacznie-do-dzialalnosci-
gospodarczej/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów 

deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (numer 
z wykazu 43). 

 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-metody-zapobiegania-grypie-sezonowej-w-sezonie-2021-2022/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-metody-zapobiegania-grypie-sezonowej-w-sezonie-2021-2022/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzoru-informacji-o-pojazdach-samochodowych-wykorzystywanych-wylacznie-do-dzialalnosci-gospodarczej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzoru-informacji-o-pojazdach-samochodowych-wykorzystywanych-wylacznie-do-dzialalnosci-gospodarczej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-wzoru-informacji-o-pojazdach-samochodowych-wykorzystywanych-wylacznie-do-dzialalnosci-gospodarczej/


Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów 
deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz uwzględnia 
zmiany wprowadzone w art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie obniżenia o 5% 
wpłat na PFRON dla pracodawcy innego niż podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie z 
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
posiadającego certyfikat, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, począwszy od wpłat 
należnych za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym pracodawca ten zawiadomił Zarząd 
Funduszu o uzyskaniu certyfikatu dostępności w deklaracjach, o których mowa w art. 49 ust. 
2. 

Ponadto wejście w życie przepisów dotyczących dostępności, tj. zarówno ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jak i ustawy z 
dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) spowodowało konieczność dalszego zwiększania 
dostępności formularzy, stanowiących załącznik do projektowanego rozporządzenia poprzez 
dostosowanie szaty graficznej i układu deklaracji. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-ustalenia-
wzorow-deklaracji-skladanych-zarzadowi-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-
niepelnosprawnych-przez-pracodawcow-zobowiazanych-do-wplat-na-ten-fundus/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (numer z wykazu 706). 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego z art. 6g ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) i określa: 

1)  rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony 
życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 
miejscowym zagrożeniem, których projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty 
architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagają uzgodnienia pod względem 
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej „uzgodnieniem”; 

2)  podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, 
które stanowią podstawę uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego; 

3)  szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu zagospodarowania działki lub 
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, oraz projektu 
urządzenia przeciwpożarowego; 

4)  wzór pieczęci, potwierdzającej uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu, 
projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego; 

5)  sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub 
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego. 

Konieczność opublikowania nowego rozporządzenia wynika z wprowadzonych ustawą z dnia 
13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 471) zmian, w szczególności podziału projektu budowlanego na projekt 
zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny. 

Ponadto przepisy obowiązującego rozporządzenia wymagają dostosowania i uwzględnienia 
nowych zidentyfikowanych zagrożeń, nałożonych nowych obowiązków w zakresie 
uzgadniania projektów budowlanych, postępu wiedzy technicznej i technologii, jakie miały 
miejsce od momentu wydania obowiązującego rozporządzenia, tj. od 2015 r. 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-ustalenia-wzorow-deklaracji-skladanych-zarzadowi-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-przez-pracodawcow-zobowiazanych-do-wplat-na-ten-fundus/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-ustalenia-wzorow-deklaracji-skladanych-zarzadowi-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-przez-pracodawcow-zobowiazanych-do-wplat-na-ten-fundus/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-ustalenia-wzorow-deklaracji-skladanych-zarzadowi-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-przez-pracodawcow-zobowiazanych-do-wplat-na-ten-fundus/


 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-
uzgadniania-projektu-zagospodarowania-dzialki-lub-terenu-projektu-architektoniczno-
budowlanego-projektu-technicznego-oraz-projektu-urzadzenia-przeciwpozarowego/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów 
numeracji (numer z wykazu 176). 

 

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do 
wykorzystywania zasobów numeracji (Dz. U. poz. 1697 oraz z 2020 r. poz. 1809). 

Przewidziana w projekcie zmiana dotyczy obniżenia opłat za wyróżnik dla komunikacji 
maszyna-maszyna w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej. Jej celem jest promocja 
nowego zakresu numeracji dla komunikacji maszyna-maszyna. 

W przypadku podmiotów, które uiściły opłatę roczną za prawo do wykorzystywania zasobów 
numeracji dla komunikacji maszyna-maszyna za 2021 r., przed wejściem w życie 
projektowanego rozporządzenia, różnica między dotychczasową a nową wysokością opłaty za 
wyróżnik za okres od wejścia w życie projektowanego rozporządzenia do końca 2021 r. 
stanowić będzie nadwyżkę w opłacie. Przewidziany w projekcie przepis przejściowy ma na 
celu zapewnienie możliwości skorzystania z obniżki opłaty również podmiotom, które w roku 
2021 już tę opłatę uiściły. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/rzadzenie-w-sprawie-wysokosci-terminow-i-
sposobu-uiszczania-oplat-za-prawo-do-wykorzystywania-zasobow-num/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne, komunikat (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano trzydzieści sześć aktów prawnych, tzn. ustawy, 

rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, 

obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Z powyższych publikacji w 

zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą następujące akty prawne: 

 

1/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 lipca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej 

naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej 

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

z 2021, poz. 1430). 

 W związku ze zmianami jakie wprowadza w ustawie o VAT ustawa z dnia 20 maja 2021 

r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 1163) w zakresie rozszerzenia i modyfikacji procedur szczególnych dotyczących 

usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych oraz wprowadzenia nowej 

procedury szczególnej dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych 

zaistniała konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 

2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym 

niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.  

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-uzgadniania-projektu-zagospodarowania-dzialki-lub-terenu-projektu-architektoniczno-budowlanego-projektu-technicznego-oraz-projektu-urzadzenia-przeciwpozarowego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-uzgadniania-projektu-zagospodarowania-dzialki-lub-terenu-projektu-architektoniczno-budowlanego-projektu-technicznego-oraz-projektu-urzadzenia-przeciwpozarowego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-uzgadniania-projektu-zagospodarowania-dzialki-lub-terenu-projektu-architektoniczno-budowlanego-projektu-technicznego-oraz-projektu-urzadzenia-przeciwpozarowego/
https://pracodawcy.pl/rzadzenie-w-sprawie-wysokosci-terminow-i-sposobu-uiszczania-oplat-za-prawo-do-wykorzystywania-zasobow-num/
https://pracodawcy.pl/rzadzenie-w-sprawie-wysokosci-terminow-i-sposobu-uiszczania-oplat-za-prawo-do-wykorzystywania-zasobow-num/


 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą 

od dnia 1 lipca 2021 roku. 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie 

ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie 

oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub 

mieszaniny 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 5 sierpnia 2021 roku (Dz.U. 

z 2021, poz. 1419). 

 Wydanie rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 26 ust. 1 

ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

zobowiązującego ministra właściwego do spraw gospodarki, na wniosek ministra 

właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw klimatu, ministra 

właściwego do spraw rolnictwa lub ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej 

w przypadku stwierdzenia, że produkcja, obrót lub stosowanie substancji stwarzającej 

zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie stwarzają nieuzasadnione ryzyko 

dla zdrowia człowieka lub środowiska, lub gdy wynika to z porozumień 

międzynarodowych, określi w drodze rozporządzenia, ograniczenia:  

1/ produkcji, obrotu lub stosowania takiej substancji lub mieszaniny,  

 2/ wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających taką substancję 

lub mieszaninę. 

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z nowelizacji upoważnienia ustawowego 

uwzględniającego dodanie ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej jako 

podmiotu upoważnionego do składania wniosku do ministra właściwego do spraw 

gospodarki oraz zmian terminologicznych wynikających z art. 61 ust. 4 rozporządzenia 

1272/2008 polegającego na wykreśleniu z upoważnienia ustawowego wyrazów 

„substancje niebezpieczne”. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

 


