
  

Konsultacje krajowych aktów prawnych, informacja o ogłoszonych w Dzienniku Ustaw 

aktach prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 19 do 25 sierpnia 2021 roku 

Raport na dzień 25 sierpnia 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2 projekty ustaw oraz 13 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 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 przygotowano stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (nr UD 228 w 
Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane do 
Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-projekt-ustawy-o-zmianie-
ustawy-prawo-oswiatowe-oraz-niektorych-innych-ustaw-ud228/ 
 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz 
udostępniania informacji z tego rejestru (numer z wykazu 425). 

 

Projektowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia rejestru 
pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru (Dz. U. poz. 
2467), ma na celu dostosowanie przepisów dotyczących sposobów uwierzytelniania 
użytkowników do zmienionych przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.) w zakresie zasad 
identyfikacji elektronicznej. Proponuje się dostosowanie obowiązującego rozporządzenia w 
taki sposób, aby uwierzytelnienie osoby fizycznej lub osoby uprawnionej następowało z 
wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji 
elektronicznej przyłączonym do węzła krajowej identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w 
ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 
Skutkiem wprowadzonej zmiany będzie umożliwienie osobie fizycznej lub osobie uprawnionej 
złożenia wniosku za pośrednictwem formularza elektronicznego po uwierzytelnieniu za 
pomocą środka identyfikacji elektronicznej. 
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Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-dzialalnosc-ubezpieczeniowa-i-brokerska/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i 
agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające (numer z wykazu 426). 

 

Projektowana nowelizacja rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów dotyczących 
sposobów uwierzytelniania użytkowników systemu identyfikacji elektronicznej do przepisów 
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.) w zakresie zasad identyfikacji elektronicznej. Proponuje się 
dostosowanie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów w taki sposób, aby 
uwierzytelnienie osoby uprawnionej następowało za pomocą środka identyfikacji 
elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła 
krajowej identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o 
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 i 2320). 
Skutkiem wprowadzonej zmiany będzie umożliwienie złożenia wniosku o wpis lub wniosku o 
zmianę wpisu po uwierzytelnieniu osoby uprawnionej z wykorzystaniem środka identyfikacji 
elektronicznej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-dzialalnosc-ubezpieczeniowa-i-brokerska/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów (numer z 
wykazu 423). 

 

Projektowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zmianę 
wpisu do rejestru brokerów (Dz. U. poz. 2371) ma na celu dostosowanie przepisów 
dotyczących sposobów uwierzytelniania użytkowników do zmienionych przepisów ustawy z 
dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1173, z późn. zm) w zakresie zasad identyfikacji elektronicznej. Proponuje się 
dostosowanie obowiązującego rozporządzenia w taki sposób, aby uwierzytelnienie brokera 
ubezpieczeniowego, brokera reasekuracyjnego lub osoby uprawnionej następowało z 
wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji 
elektronicznej przyłączonym do węzła krajowej identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w 
ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 
Skutkiem wprowadzonej zmiany będzie umożliwienie złożenia wniosku o zmianę wpisu na 
formularzu elektronicznym po uwierzytelnieniu brokera ubezpieczeniowego, brokera 
reasekuracyjnego lub osoby uprawnionej za pomocą środka identyfikacji elektronicznej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-dzialalnosc-ubezpieczeniowa-i-brokerska/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej (numer z wykazu 421). 
 

Projektowana nowelizacja rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów dotyczących 
sposobów uwierzytelniania użytkowników systemu identyfikacji elektronicznej do przepisów 
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.) w zakresie zasad identyfikacji elektronicznej. Proponuje się 
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dostosowanie obowiązującego rozporządzenia w taki sposób, aby uwierzytelnienie brokera 
lub osoby uprawnionej następowało z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej 
wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowej identyfikacji 
elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 i 2320). Skutkiem wprowadzonej zmiany 
będzie umożliwienie złożenia sprawozdania z działalności brokerskiej po uwierzytelnieniu 
brokera lub osoby uprawnionej z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-dzialalnosc-ubezpieczeniowa-i-brokerska/ 
 
 

II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano 48 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 Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów 

szkolnictwa branżowego 

• Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 25 sierpnia 2021 roku 

(Dziennik Ustaw z 2021, poz. 1562). 

• Celem rozporządzenia jest dokonanie zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w 

zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991, z póĨn. zm.) 

przez:  

1) modyfikację podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik gazownictwa, 

która obejmuje zmianę nazw i symboli kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie z 

„BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją 

sieci i instalacji gazowych” i „BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z 

budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych” na „BUD.28. 

Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych” i „BUD.29. 

Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych”, w związku 

z czym zmianie uległy także efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji określone dla 

tych kwalifikacji;  

2) określenie nowej czwartej podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik 

spawalnictwa z wyodrębnionymi kwalifikacjami MEC.04. Montaż systemów 

rurociągowych oraz MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.  

• Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku. 

 

2/ Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 

niektórych innych ustaw 

• Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 25 sierpnia 2021 roku (Dziennik 

Ustaw z 2021, poz. 1561). 
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• Ustawa dotyczy usprawnienia mechanizmów gospodarowania nieruchomościami 

publicznymi, mając na uwadze zapewnienie prawidłowej gospodarki, zachowania 

szczególnej staranności oraz wzmocnienia nadzoru nad czynnościami 

podejmowanymi w stosunku do mienia Skarbu Państwa. 

W ocenie skutków regulacji wskazuje się, że w celu wzmocnienia nadzoru 

wojewodów nad czynnościami z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowanymi 

przez starostów wykonujących te zadania jako zlecone z zakresu administracji 

rządowej, konieczne są zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o 

wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawie z dnia 16 grudnia 

2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Wyposażono wojewodę w 

kompetencję do wyrażania zgody na dokonywanie przez starostę czynności w 

stosunku do nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadkach gdy 

użytkownik wieczysty nie wywiązuje się z umowy, w tym do zobowiązywania starosty 

do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. Nałożono na starostę obowiązek 

podjęcia decyzji zgodnej z żądaniem zawartym we wniosku wojewody o przekazanie 

nieruchomości na wskazany we wniosku cel. Umocowano wojewodę do żądania od 

starostów i innych organów przekazania informacji o nieruchomościach państwowych, 

co umożliwi wojewodom podejmowanie celowych działań i zindywidualizowanych 

rozstrzygnięć wobec nieruchomości zgromadzonych w zasobie gospodarowanym 

przez starostę. Projektowane rozwiązania znacząco wpłyną na wzmocnienie ochrony 

interesów Skarbu Państwa w obszarze gospodarowania nieruchomościami.  

• Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

3/ Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

• Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 25 sierpnia 2021 roku (Dziennik 

Ustaw z 2021, poz. 1558). 

• Akt prawny dotyczy jednoznacznego wskazania, że zwolnieniu z podatku od 

nieruchomości podlegają wszystkie grunty, budynki i budowle na obszarze części 

lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym również te grunty, które nie są zajęte 

przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze. 

• Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

4/ Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 

innych ustaw 

• Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 20 sierpnia 2021 roku (Dziennik 

Ustaw z 2021, poz. 1535). 

• Akt prawny dotyczy powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły 

wydatkowej (SRW), która zostanie wydłużona do 2022 r., a także zwiększenia 

elastyczności w związku z gospodarowaniem środkami budżetowymi w celu 

niwelowania negatywnych skutków zmian gospodarczych i społecznych 

spowodowanych COVID-19. 

• Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem 

przepisów wskazanych w art. 31 ustawy. 
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5/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu 

obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 

• Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 20 sierpnia 2021 roku 

(Dziennik Ustaw z 2021, poz. 1530). 

• Rozporządzenie określa sposób obliczania poziomów przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu oraz warunki zaliczania masy odpadów komunalnych do masy 

odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi. 

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