
  

Konsultacje krajowych aktów prawnych, opublikowane w Dzienniku Ustaw akty prawne – 

monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 29 lipca 2021 roku do 4 sierpnia 2021 roku 

Raport na dzień 4 sierpnia 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 25 projektów 

rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2 projektów ustaw i 4 projektów rozporządzeń 

dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały 

one omówione w tekście poniżej. 

 

 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (numer z wykazu UD236) 
 
Projekt uwzględnia w ramach przesłanek fakultatywnego wyłączenia obowiązku ponoszenia opłaty 
znajdujące się obecnie poza ustawową regulacją sytuacje, w których ponoszenie przez bliskich członków 
rodziny opłaty za pobyt krewnego w domu pomocy społecznej pozostaje w kolizji z zasadami współżycia 
społecznego z powodu rażącego naruszania przez rodzica obowiązku alimentacyjnego względem dziecka 
lub innych obowiązków rodzinnych (vide m. in.: stanowisko RPO). 
Projektowana nowelizacja uwzględnia, iż dorosłe dzieci rodziców, którzy względem nich w sposób rażący 
zaniedbywali obowiązki rodzicielskie, doprowadzając tym do ustania więzi rodzinnych, zasługują na 
ochronę państwa i powinni zostać objęci możliwością zwolnienia z opłaty bez względu na ich sytuację 
materialną. 
Proponuje się dodanie nowej przesłanki mogącej wyłączyć obowiązek ponoszenia opłaty za pobyt 
pensjonariusza w DPS, tj. sytuację, w której osoba obowiązana do wnoszenia opłaty wykaże, w 
szczególności na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, rażące naruszenie przez osobę 
kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku alimentacyjnego lub innych 
obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, np. obowiązku opieki, 
wychowania, utrzymania, dbałości o rozwój (projektowany art. 64 pkt 7). 
 Jednocześnie w zakresie przesłanek obligatoryjnie wyłączających obowiązek odpłatności za pobyt członka 
rodziny w DPS proponuje się w art. 64a ustawy: – rozszerzyć katalog podstaw zwolnienia z opłaty o 
wszystkie przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (obecnie są to tylko przestępstwa z 
użyciem przemocy); – wskazać, że mogą to być przestępstwa popełnione zarówno na szkodę osoby 
obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica (takie obecnie przewiduje 
przepis), ale również te, w których pokrzywdzonym jest dziecko tej osoby lub pełnoletnie, lecz nieporadne 
ze względu na wiek lub stan zdrowia rodzeństwo. 

Projekt przewiduje ponadto uwzględnienie kwestii zatarcia skazania (przepis w obecnym brzmieniu 
obarczony jest w tym zakresie istotną wadą prawną). 
 
 
Projekt ustawy jest na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji:  
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-pomocy-spolecznej/ 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-pomocy-spolecznej/


2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (numer z 
wykazu UC93) 
 

Projekt ustawy ma na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do przepisów Unii Europejskiej 
tworzących tzw. Pakiet Mobilności I, w skład którego wchodzą: 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego 
dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i 
tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do 
określania położenia za pomocą tachografów, zwanego dalej: rozporządzeniem (UE) 2020/1054; 

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do 
zmian w transporcie drogowym, zwanego dalej: rozporządzeniem (UE) 2020/1055; 

3) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiająca 
przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące 
delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w 
odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012, 
zwana dalej: dyrektywą (UE) 2020/1057. 

Przewiduje się, że wdrożenie tzw. Pakietu Mobilności I będzie obejmowało zmiany polegające na: 

1) uchwaleniu zmian do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach oraz ustawy z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, 

2) uchwaleniu ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, mającej na celu wdrożenie art. 1, 
art. 5, art. 6 i art. 8 dyrektywy (UE) 2020/1057, 

3) uchwaleniu zmian porządkujących obecne przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym. 

Pakiet Mobilności rozszerza zakres stosowania przepisów dotyczących dostępu do zawodu przewoźnika 
drogowego oraz do rynku międzynarodowych przewozów drogowych w Unii Europejskiej w odniesieniu do 
przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych, których 
dopuszczalna masa całkowita (DMC) przekracza 2,5 t i nie przekracza 3,5 t, lub zespołów pojazdów, które 
nie przekraczają tego limitu. Celem pakietu jest zapewnienie minimalnego poziomu profesjonalizacji 
sektora wykorzystującego pojazdy silnikowe, które są przeznaczone wyłącznie do przewozu rzeczy i 
których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t, a tym samym zbliżenie warunków konkurencji 
między wszystkimi przewoźnikami. 

Ponadto projekt ustawy wprowadza określone regulacje, dotyczące wszystkich przedsiębiorców 
wykonujących zarobkowe towarowe przewozy drogowe, wynikające z doprecyzowania przepisów 
wspólnotowych w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w zakresie posiadania wymogu 
siedziby, dobrej reputacji i kompetencji zawodowych 

Ponadto projekt ustawy ma na celu: 

– wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie K11/15 poprzez 
uchylenie przepisu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców definiującego podróż 
służbową kierowcy oraz uchylenie niekonstytucyjnego art. 21a ww. ustawy określającego należności 
przysługujące kierowcy będącemu w podróży służbowej, 

– realizację dezyderatu nr 14 Sejmowej Komisji do Spraw Petycji z 15 listopada 2016 r. w sprawie 
indywidualnego rozkładu czasu pracy kierowców, poprzez przywrócenie obowiązującego przed 1 stycznia 
2012 r. stanu prawnego przewidującego, że ustalenie indywidulanego czasu pracy kierowcy jest możliwe 
tylko na wniosek pracownika (kierowcy), – nowelizację ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 
towarów niebezpiecznych o charakterze porządkującym, wynikającym z przeniesienia całości regulacji 
dotyczących sprawozdawczości do Komisji Europejskiej w zakresie danych dotyczących przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 



Link do konsultacji:  
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-skierowany-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-transporcie-
drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
 

 
 
Projekty rozporządzeń i uchwał: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (numer z wykazu 
103) 

 
Konieczność wydania aktu prawnego wynika z potrzeby zapewnienia podstawy prawnej udzielania przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wsparcia w ramach programów i inicjatyw Unii Europejskiej w 
nowej perspektywie finansowej 2021-2027, przeznaczonego na: – pokrycie kosztów realizacji zadań przez 
ośrodki Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości – Enterprise Europe Network (EEN), – pokrycie wydatków 
związanych z prowadzeniem krajowego punktu kontaktowego do spraw instrumentów finansowych w 
ramach nowych inicjatyw i programów UE, – pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych przez 
przedsiębiorców w ramach programu „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców”. 
 
 
Projekt rozporządzenia jest na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji:  
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projekt-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-pracy-i-technologii-
zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-przez-parp-pomocy-finansowej-niezwiazanej-z-
programami-operacyjnym/ 
 
 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (numer z 
wykazu 106) 

 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 36 ust. 8 ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, zgodnie z którym minister właściwy do 
spraw pracy określa w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku 
pracy oraz zakresu jej stosowania, uwzględniającą zawody i specjalności występujące na rynku pracy, 
potrzeby pośrednictwa i poradnictwa zawodowego oraz szkolenia zawodowego. 
Projekt rozporządzenia zakłada nadanie nowego brzmienia załącznikowi do obowiązującego 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227). 
Załącznik uległ aktualizacji w stosunku do poprzedniego, zawierającego klasyfikację zawodów i 
specjalności i obejmuje zmianę „Struktury klasyfikacji zawodów i specjalności”, w zakresie tzw. zawodów 
rynkowych oraz zawodów szkolnictwa branżowego. 
Konieczność zmian w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy w sprawie klasyfikacji zawodów 
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania wynika ze zmian jakie zaszły na rynku 
pracy w zakresie tzw. „zawodów rynkowych” zgłoszonych we wnioskach do resortu obsługującego ministra 
właściwego do spraw pracy; zawodów uwzględnionych w badaniu przeprowadzonym, w 2020 r. przez 
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, w zakresie zapotrzebowania na nowe zawody i specjalności oraz 
przyporządkowania zawodów z polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności (KZiS) do Europejskiej 
Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO) oraz zmianami, jakie zaszły w 
systemie oświaty w zakresie kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 
Zmiany w projektowanej klasyfikacji zawodów i specjalności obejmują zawody szkolnictwa branżowego 
wprowadzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki do klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego (KZSB). Ponadto w klasyfikacji zawodów i specjalności, stanowiącej załącznik do 
projektu rozporządzenia zostały wprowadzone zmiany o charakterze porządkowym. 
Projekt rozporządzenia jest na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji:  

https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-skierowany-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-transporcie-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-skierowany-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-transporcie-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projekt-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-pracy-i-technologii-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-przez-parp-pomocy-finansowej-niezwiazanej-z-programami-operacyjnym/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projekt-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-pracy-i-technologii-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-przez-parp-pomocy-finansowej-niezwiazanej-z-programami-operacyjnym/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projekt-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-pracy-i-technologii-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-przez-parp-pomocy-finansowej-niezwiazanej-z-programami-operacyjnym/


https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-skierowany-projekt-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-pracy-i-
technologii-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-klasyfikacji-zawodow-i-specjalnosci-na-potrzeby-
rynku-pracy-oraz-za/ 
 
 

 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, 

jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (numer z wykazu 
MZ1204) 

 
W projekcie rozporządzenia proponuje się wydłużenie terminu obowiązku dostosowania zakładów i 
urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w 
sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego 
– do dnia 31 grudnia 2023 r. 
W Ocenie Skutków Regulacji wskazuje się, że na uwadze należy mieć fakt zróżnicowanego poziomu 
standardu wyposażenia bazy zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, co powoduje zagrożenie 
braku spełnienia przez przedsiębiorców uzdrowiskowych wymagań, których termin określony został do dnia 
31 grudnia 2021 r. Przyjęcie zaproponowanego rozwiązania, tj. wydłużenie o dwa lata terminu na 
spełnienie wymogów określonych w ww. rozporządzeniu wynika z przeprowadzonej analizy na podstawie 
danych przekazanych w drugiej połowie czerwca 2021 r. do Ministerstwa Zdrowia przez Naczelnych 
Lekarzy Uzdrowisk (NLU). Należy również podkreślić, że wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej stan zagrożenia epidemicznego a następnie stan epidemii spowodował czasowe zaprzestanie 
działalności uzdrowiskowej, co również w konsekwencji uniemożliwiało podmiotom realizację prac 
dostosowawczych. Wobec powyższego, zasadnym jest przedłużenie terminu na dostosowanie zakładów i 
urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań ww. rozporządzenia o dwa lata. 
 
Projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: 
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-wymagan-jakim-powinny-odpowiadac-zaklady-i-urzadzenia-
lecznictwa-uzdrowiskowego/ 
 
 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych oszczędności 

energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz sposobu 
obliczania tych wartości (numer z wykazu 632) 
 

Projektowane przepisy sprowadzają się do określenia oszczędności energii finalnej wynikających z 
przeprowadzenia przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, które zostały określone w 
ustawie, polegających na: 

1) wymianie urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody 
użytkowej na urządzenia lub instalacje służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody 
użytkowej charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej, o której mowa w aktach 
delegowanych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 września 2012 r o etykietowaniu energetycznym 
produktów związanych z energią (Dz. U z 2020 r. poz. 378), z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy 
etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE L 198 z 28.07.2017, str. 
1); 

2) przyłączeniu do sieci ciepłowniczej. 

W uzasadnieniu aktu prawnego wskazano, że uproszczony sposób potwierdzania osiągniętych 
oszczędności energii będzie polegał na określeniu wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej. 
Dla powyższych przedsięwzięć realizowanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych konkretna 
wartość referencyjna oszczędności energii finalnej określona zostanie wprost. Dla przedsięwzięć 
realizowanych w pozostałych rodzajach budynków określony zostanie sposób obliczania tych wartości. 
Projektowane rozwiązania pozwolą na skrócenie czasu potrzebnego na określenie ilości energii finalnej, 
zaoszczędzonej w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej w 
ramach programu dofinansowań, co powinno pozytywnie wpłynąć na usprawnienie procesu wydawania 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-skierowany-projekt-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-pracy-i-technologii-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-klasyfikacji-zawodow-i-specjalnosci-na-potrzeby-rynku-pracy-oraz-za/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-skierowany-projekt-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-pracy-i-technologii-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-klasyfikacji-zawodow-i-specjalnosci-na-potrzeby-rynku-pracy-oraz-za/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-skierowany-projekt-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-pracy-i-technologii-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-klasyfikacji-zawodow-i-specjalnosci-na-potrzeby-rynku-pracy-oraz-za/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-wymagan-jakim-powinny-odpowiadac-zaklady-i-urzadzenia-lecznictwa-uzdrowiskowego/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-wymagan-jakim-powinny-odpowiadac-zaklady-i-urzadzenia-lecznictwa-uzdrowiskowego/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-wymagan-jakim-powinny-odpowiadac-zaklady-i-urzadzenia-lecznictwa-uzdrowiskowego/


świadectw efektywności energetycznej oraz przyczyni się do przyspieszenia procesu modernizacji 
indywidualnych źródeł ciepła w Polsce. 

Projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: 
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projekt-rozporzadzenia-ministra-klimatu-i-srodowiska-w-
sprawie-wartosci-referencyjnych-oszczednosci-energii-finalnej-dla-przedsiewziec-sluzacych-poprawie-
efektywnosci-energetycz/ 
 
 
 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści dwa akty prawne, w tym 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 Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie programu ochrony 
środowiska przed hałasem  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 3 sierpnia 2021 roku (Dz.U. z 2021, poz. 
1409). 

 W rozporządzeniu:  
- Uregulowano wymagania odnośnie zawartości programu ochrony środowiska przed hałasem, co 
ma zapewnić porównywalność efektów tych programów w poszczególnych województwach. 
Opisano, jakie zagadnienia mają znaleźć się we wstępie, w uzasadnieniu zakresu zagadnień oraz w 
opisie  działań w zakresie ograniczenia poziomu hałasu w środowisku, a także doprecyzowano 
sposób liczenia efektów działań. 
- Uregulowano wymaganie, że program dotyczy całego obszaru, na którym sporządzono 
strategiczne mapy hałasu, a nie tylko obszarów, gdzie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu.  
- Doprecyzowano przepisy odnośnie działań mających na celu ograniczenie poziomu hałasu w 
środowisku, które będą podjęte w ciągu najbliższych pięciu lat oraz działań planowanych do 
realizacji długoterminowej, a także doprecyzowano wymaganie, aby w tych programach 
dokonywano identyfikacji obszarów cichych w aglomeracji i poza aglomeracją. Uszczegółowiono 
również sposób liczenia efektów działań. 
- Całokształt zmian proponowanych w projekcie ustawy powinien wpłynąć pozytywnie na 
zapewnienie klimatu akustycznego w środowiska, a tym samym na zdrowie i dobrostan człowieka. 
Cel projektu nie może zostać osiągnięty przy pomocy innych środków, konieczne jest wydanie 
nowego aktu normatywnego, zgodnie z propozycją przedstawioną w projektowanej regulacji. 

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

 

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy 
publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 3 sierpnia 2021 roku (Dz.U. z 2021, poz. 
1406). 

 W § 9 zmienianego rozporządzenia wskazano, że pomoc publiczna jest udzielana do końca okresu 
obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014 -2020. Projekt rozporządzenia Ministra 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w 
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwanego dalej „rozporządzeniem 
zmieniającym”, przewiduje rezygnację z dookreślania okresu obowiązywania mapy pomocy 
regionalnej i ograniczenie się jedynie do stwierdzenia, że pomoc publiczna jest udzielana do końca 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projekt-rozporzadzenia-ministra-klimatu-i-srodowiska-w-sprawie-wartosci-referencyjnych-oszczednosci-energii-finalnej-dla-przedsiewziec-sluzacych-poprawie-efektywnosci-energetycz/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projekt-rozporzadzenia-ministra-klimatu-i-srodowiska-w-sprawie-wartosci-referencyjnych-oszczednosci-energii-finalnej-dla-przedsiewziec-sluzacych-poprawie-efektywnosci-energetycz/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-spoleczne-projekt-rozporzadzenia-ministra-klimatu-i-srodowiska-w-sprawie-wartosci-referencyjnych-oszczednosci-energii-finalnej-dla-przedsiewziec-sluzacych-poprawie-efektywnosci-energetycz/


okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej określonej na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Powyższe rozwiązanie zapewnia 
zgodność rozporządzenia z obowiązującym rozporządzeniem Komisji i rozporządzeniem w sprawie 
ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2021, a tym samym umożliwia udzielanie pomocy 
publicznej co najmniej do 31 grudnia 2021 r., czyli do daty granicznej, do której mogą być aktualnie 
przedłużone programy pomocy regionalnej. 
Ponadto, określenie „mapa pomocy regionalnej”, bez wskazywania konkretnych dat jest tożsame  
z zastosowanym w art. 10 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
Proponowane brzmienie przepisu § 9 rozporządzenia daje także możliwość udzielania pomocy 
publicznej, bez konieczności ponownej nowelizacji rozporządzenia, w przypadku wejścia w życie 
mapy pomocy regionalnej na kolejne lata. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie 
wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie 
danych uzupełniających  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2 sierpnia 2021 roku (Dz.U. z 2021, poz. 
1404). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o 
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. 
Rozporządzenie określa wzory formularzy: 1) zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia 
aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 
będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) 
zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub 
płatnikiem (NIP-7), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) zgłoszenia aktualizacyjnego 
osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; 4) 
zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie danych uzupełniających (NIP-
8), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.  
Zgodnie z przepisem przejściowym wzory formularzy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów 
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń 
aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. poz. 2496) mogą być 
stosowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 

 

4/ Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz 
niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 30 lipca 2021 roku (Dz.U. z 2021, poz. 1393). 

 Projekt dotyczy umożliwienia wydawania dowodów osobistych zawierających drugą cechę 
biometryczną w postaci odcisków palców. 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r. 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 30 lipca 2021 roku (Dz.U. z 2021, poz. 
1390). 

 Potrzeba wydania rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzanych przepisami ustawy z dnia 16 
kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 782), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, które weszły w życie z dniem 31 lipca 2020 r. 
W rozporządzeniu zachowano sprawdzone rozwiązania funkcjonujące w obowiązujących 
dotychczas przepisach. Dodatkowo wprowadzone zostały istotne zmiany wynikające z nowelizacji 
przepisów art. 20 i art. 22–24 ustawy pgik. Zakres informacyjny ewidencji gruntów i budynków był 
nadmiarowo obszerny, co negatywnie wpływało na możliwość jej sprawnej aktualizacji. Pominięto 
część gromadzonych w ewidencji gruntów i budynków danych, które znajdują się już w innych 



rejestrach publicznych, prowadzonych przez właściwe merytorycznie organy administracji. W 
związku z tym nie ma potrzeby podwójnego ich gromadzenia i ponoszenia nadmiernych kosztów 
utrzymania bazy danych ewidencji gruntów i budynków, dalej jako „EGiB” w stanie aktualności. 
Przepisy rozporządzenia ograniczą liczbę dokumentów, które organy administracji publicznej 
przekazują właściwemu staroście, co istotnie zmniejszy zakres danych ewidencyjnych dotyczących 
budynku, poprzez znaczne ograniczenie jego atrybutów. 
W związku z nowelizacją art. 25 ustawy Pgik sporządzanie krajowych zestawień zbiorczych danych 
objętych ewidencją gruntów i budynków odbywa się są bez udziału marszałków województw. 
Przepisy rozporządzenia zostały dostosowane do ustawy zmieniającej i starosta sporządzając 
gminne i powiatowe zestawienia zbiorcze będzie je przekazywać bezpośrednio Głównemu 
Geodecie Kraju, który na ich podstawie będzie sporządzał wojewódzkie i krajowe zestawienia 
zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 
W rozporządzeniu przewiduje się także wprowadzenie zmian dostosowujących do rzeczywistych 
potrzeb w zakresie gromadzonych informacji oraz postępu technologicznego w dziedzinie geodezji i 
kartografii, a także doprecyzowanie przepisów, ich treści i czytelności w stosunku do przepisów 
obecnie obowiązujących. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2021 r. 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 
rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 29 lipca 2021 roku (Dz.U. z 2021, poz. 
1382). 

 Rozporządzenie obejmuje zmiany związane z potrzebą pozyskiwania danych na potrzeby Systemu 
Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) oraz będące m.in. konsekwencją wejścia w życie zmian 
w przepisach prawa. W związku z tym wystąpiła konieczność zmiany załączników nr 2, 3, 4 i 7 do 
rozporządzenia. 
Celem zmian dotyczących SMUP jest zbudowanie powszechnego i kompleksowego systemu 

monitorowania usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego. System 

ma zapewnić dostęp do wysokiej jakości danych, które mają pozwolić na optymalizację procesu 

świadczenia usług publicznych. Wprowadzane zmiany są efektem wypracowanej w ramach projektu 

SMUP koncepcji podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i 

usługowe. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem przepisów wskazanych w 
§ 3 zmieniającego rozporządzenia. 

 

7/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 
wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznym 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 29 lipca 2021 roku (Dz.U. z 2021, poz. 
1381). 

 Rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianą ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, z późn. 
zm.), dokonaną ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 815). 
Na podstawie dodanego art. 46 c ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych został 
zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia wykazu krajowych stanowisk i funkcji 
publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 2 
pkt 11 lit. a–g, i oraz lit. j ustawy, mając na uwadze charakter wykonywanych zadań oraz ich 
znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z art. 20a 
ust. 1 dyrektywy 2015/849 w brzmieniu nadanym przez dyrektywę 2018/843, każde państwo 
członkowskie zobowiązane zostało do opracowania oraz publikacji listy tzw. „krajowych PEP-ów”, a 
więc osób, które zgodnie z przepisami krajowymi kwalifikowane są jako osoby zajmujące 
eksponowane stanowiska polityczne. W rozporządzeniu przedstawiono enumeratywny wykaz 
krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2021 r. 


