
  

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 2 do 8 września 2021 roku 

Raport na dzień 8 września 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 20. 

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. 

 

Na podstawie opinii, uwag i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców 
Polska Miedź przygotowano uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Nr w wykazie prac 
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UC81), wyrażone poprzez Stanowisko strony 
społecznej Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu 
Społecznego, w którym zasiadają reprezentanci Związku Pracodawców Polska Miedź. 
Stanowisko zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-strony-spolecznej-zespolu-ds-polityki-
gospodarczej-i-rynku-pracy-rds-ws-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru 

polityki miejskiej (numer z wykazu UD246) 
 

Celem niniejszej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań służących wzmocnieniu klimatycznego 
wymiaru polityki miejskiej, w szczególności wzmocnienie aspektów transformacji ekologicznej 
miast. Projektowane narzędzia interwencji polegają na wprowadzeniu obligatoryjnego 
opracowywania dla miast powyżej 20 000 mieszkańców planu adaptacji do zmian klimatu oraz 
uwzględniania aspektu adaptacji do zmian klimatu w dokumentach o charakterze 
strategicznym, w tym dotyczących planowania przestrzennego miast. Kolejnym elementem 
interwencji jest wzmocnienie polityki prowadzonej przez samorząd województwa o kontekst 
adaptacji do zmian klimatu, zazielenienie budżetu obywatelskiego w miastach na prawach 
powiatu, a także doprecyzowanie przepisów Uooś (ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko) w zakresie analizy podatności przedsięwzięcia na zmiany 
klimatu. 

Celem niniejszej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań służących wzmocnieniu aspektów 
transformacji ekologicznej i klimatycznej miast. Projektowane rozwiązania wpisują się 
w szerokie spektrum działań realizowanych przez Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie 
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klimatu i zrównoważonego rozwoju. Niniejszy pakiet zmian jest zgodny zarówno z krajowymi 
dokumentami strategicznymi (Polityka ekologiczna państwa 2030, Krajowa Polityka Miejska 
2030), jak również z inicjatywami unijnymi i międzynarodowymi w zakresie polityk miejskich, 
adaptacyjnych i mitygacyjnych, takich jak Nowa Karta Lipska, Strategia UE w zakresie 
przystosowania się do zmian klimatu,  Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 czy 
Nowa Agenda Miejska ONZ. 

Projekt oddziałuje na przedsiębiorców, a także pozostałych inwestorów opracowujących 
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zarówno wykonawcy, jak i 
zamawiający), organy właściwe w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie ocen 
oddziaływania na środowisko (ooś) oraz opiniujące i uzgadniające, wskazując na konieczność 
wykonania analiz podatności w postępowaniu ooś (doprecyzowanie wymogu istniejącego w 
Uooś). 
 
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-
wzmocnienia-klimatycznego-wymiaru-polityki-miejskiej/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 

innych ustaw (numer z wykazu UD156) 
 

Projektowane zmiany mają na celu przyspieszenie postępowania, ułatwienie stronom i 
pełnomocnikom kontaktu z sądem i wypełnienie luk w obowiązującym prawie. W latach 2014 
– 2018 wzrosła liczba wpływających do sądów spraw cywilnych, co spowodowało ich większe 
obciążenie pracą. Wymaga to uproszczenia obowiązujących procedur w celu zmniejszenia 
obciążenia sądów pracą i skrócenia czasu trwania postępowań. Projekt zawiera ponad 50 
zmian. 

Wg projektu konsument będzie mógł wystąpić z powództwem na podstawie przepisów o 
postępowaniu z udziałem konsumentów także wobec przedsiębiorcy, który zaprzestał 
działalności gospodarczej. Przedsiębiorca będzie miał obowiązek przedstawienia wszystkich 
twierdzeń i dowodów w pozwie lub w odpowiedzi na pozew w terminie nie krótszym niż tydzień. 
Jeśli przedsiębiorca zaniecha próby ugodowego zakończenia sporu lub będzie w niej 
uczestniczył w złej wierze, sąd będzie mógł obciążyć go kosztami procesu, a nawet 
podwyższyć je maksymalnie dwukrotnie. Projektowana regulacja ma na celu zachęcenie 
przedsiębiorców do podejmowania próby dobrowolnego rozwiązania sporu jeszcze przed 
wytoczeniem powództwa. 

Zgodnie z dodanym art. 136 § 5, strona, będąca przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej 
Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, będzie miała obowiązek zawiadamiać sąd 
o każdej zmianie adresu do doręczeń. 

Nastąpi rozdzielenie pouczeń udzielanych stronom na pierwszym etapie postępowania od 
pouczeń, które wymagane są w razie skierowania sprawy na posiedzenie przygotowawcze. 
Doręczenie pouczeń będzie następowało wraz z doręczeniem pierwszego pisma 
procesowego w sprawie. Udzielanie pouczeń nie będzie konieczne, jeśli będzie wiadome, że 
strona jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, gdy stroną jest Skarb 
Państwa, państwowa lub samorządowa osoba prawna, organ emerytalno – rentowy, albo 
podmiot funkcjonujący na rynku finansowym. Jednostki organizacyjne Skarbu Państwa lub 
samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne, organy emerytalne lub rentowe, banki, 
spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, 
fundusze inwestycyjne lub domy maklerskie nie będą musiały być reprezentowane przez 
swoje organy na posiedzeniu przygotowawczym, udział pełnomocnika w postępowaniu 
przygotowawczym będzie wystarczający. 

Określony został tryb, w jakim mediator występuje do sądu o przyznanie wynagrodzenia i 
zwrotu wydatków. 
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Zmiany w procedurze postępowania: Możliwość kontaktu za pośrednictwem technologii 
umożliwiających zdalną komunikację z sądem i odwrotnie; Możliwość poddania sporu, który 
już zawisł przed sądem powszechnym, pod rozstrzygnięcie sądu polubownego; Poszerzenie 
katalogu przypadków, w których stronie zwracana jest z urzędu część opłaty od pozwu. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-
postepowania-cywilnego-oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań i sposobów 

unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (numer z wykazu 498). 
 

Konieczność wydania przez Ministra Klimatu i Środowiska rozporządzenia na podstawie art. 
95 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 779, 784) w 
sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z 
jednoczesnym uchyleniem dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów 
medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1819) wydanego na podstawie art. 95 
ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wynika ze zmiany upoważnienia art. 95 
ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zmiana wprowadzona ustawą z dnia 19 
lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1579).  

Rozporządzenie określa dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania i warunki magazynowania 
odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych oraz warunki prowadzenia procesów 
unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, a także sposób 
monitoringu tych procesów, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia ich prawidłowego 
prowadzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wymagan-
i-sposobow-unieszkodliwiania-odpadow-medycznych-i-weterynaryjnych/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej 
(numer z wykazu MZ 1211). 

 

Projekt rozporządzenia ma na celu określenie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, dla 
których skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji 
Medycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292). 

Zgodnie z projektowaną zmianą wykaz skierowań wystawianych w postaci elektronicznej 
rozszerzony zostanie o : 

 skierowania na rehabilitację leczniczą u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz 

 skierowania na świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 
uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 
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Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych. 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-skierowan-wystawianych-w-postaci-elektronicznej-w-systemie-
informacji-medycznej/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (numer z wykazu 113). 
 

Przedmiotowe rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. 
poz. 922) i ma na celu przywrócenie dotychczasowych, to jest obowiązujących przed dniem 
31 lipca 2021 r., zasad zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych. 

W związku z potencjalnymi negatywnymi skutkami finansowymi dla jednostek samorządu 
terytorialnego, jakie może w przyszłości powodować obowiązująca od dnia 31 lipca 2021 r. 
zmiana zasad zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych, a także ze względu 
na wątpliwości interpretacyjne dotyczące brzmienia nowej regulacji, zachodzi konieczność 
przywrócenia rozwiązań obowiązujących w tym zakresie na gruncie poprzedniego stanu 
prawnego (uchylenie pkt 5 w ust. 1 lp. 9  załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków). 

Projekt rozporządzenia zakłada także wyeliminowanie z porządku prawnego regulacji zawartej 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 
2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków nakazującej zaliczanie jako nieużytków N – 
wydzielonych części terenu zamkniętego przeznaczonych do szkolenia wojsk, w 
szczególności strzelnic, czołgowisk, rejonów upadku pocisków, pasów ćwiczeń taktycznych, 
pól roboczych poligonu wojskowego oraz placów ćwiczeń. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia 

szczegółowych warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania 
ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej 
wody użytkowej, szczegółowych warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu 
ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (numer z wykazu 
639). 

 

Projekt rozporządzenia jest realizacją delegacji ustawowej zawartej w art. 45d ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.), 
wprowadzonej ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności 
energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 868). Wejście w życie 
przedmiotowego rozporządzenia jest niezbędne do zakończenia wdrożenia dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w 
sprawie efektywności energetycznej. 

Celem wydania rozporządzenia jest określenie warunków ustalania technicznej możliwości i 
opłacalności zastosowania w budynkach wielolokalowych ciepłomierzy, podzielników kosztów 
ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, posiadających funkcję 
zdalnego odczytu, urealnienie potrzeb i korzyści z zastosowania tych urządzeń, określenie 
warunków wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne 
lokale w budynkach wielolokalowych, wyeliminowanie nieprawidłowości polegających na 
obciążaniu kosztami ciepła lokatorów, którego dostarczenie do ich lokali przekracza 
możliwości techniczne zamontowanych grzejników oraz uniknięcie sytuacji, w których opłaty 
są zaniżone ze względu na całkowite wyłączanie pracy grzejników przez niektórych lokatorów 
korzystających z ciepła sąsiednich lokali przenikającego przez przegrody budowlane, co 
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prowadzi do niesprawiedliwego obciążaniem kosztami zakupu ciepła lokatorów prawidłowo 
użytkujących centralne ogrzewanie.  

Ponadto w ramach rozporządzenia planowane jest:  

1) określenie warunków technicznych umożliwiające zamontowanie ciepłomierzy, 
podzielników kosztów zakupu ciepła, wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej oraz 
kryteria opłacalności montażu tych urządzeń; 

2) określenie metod możliwych do stosowania przy rozliczaniu kosztów ciepła, wskazując, w 
jakich okolicznościach należy stosować poszczególne metody; 

3) wskazanie zakresu informacji, jaki powinien być uwzględniony przy rozliczeniach oraz przy 
przekazywaniu możliwych do uzyskania informacjach o zużyciu ciepła. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-okreslenia-
szczegolowych-warunkow-ustalania-technicznej-mozliwosci-i-oplacalnosci-zastosowania-
cieplomierzy-podzielnikow-kosztow-ogrzewania-oraz-wodomierzy-do-po/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne, komunikat (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści siedem 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/  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 8 września 2021 roku (Dz. U. z 2021, 

poz. 1648). 

 Ustawa dotyczy obniżenia kosztów gospodarki odpadami poprzez m.in. 

uszczegółowienie kwestii dotyczących nieruchomości niezamieszkałych, 

indywidualne rozliczanie mieszkańców budynków wielolokalowych, podwyższenie 

kar za niewłaściwe postępowanie z odpadami, wprowadzenie górnego limitu opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczanej metodą "od ilości zużytej 

wody". 

W uzasadnieniu ustawy wskazano, że ustawa zawiera rozwiązania mające na celu: 

1. wskazanie, że gminy w pierwszej kolejności mają zapewnić przygotowanie do 

ponownego użycia i recykling odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów 

powstających w procesie sortowania;  

2. umożliwienie określenia przez Ministra właściwego do spraw klimatu, w drodze 

decyzji, odstępstwa dla poszczególnych gmin, od selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w podziale na 4 frakcje, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98 w sprawie odpadów;  

3. umożliwienie indywidualnego rozliczania mieszkańców w budynkach 

wielolokalowych z obowiązku selektywnego zbierania odpadów; 

4. umożliwienie magazynowania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów 

komunalnych, paliwa  alternatywnego  oraz odpadów przeznaczonych 

bezpośrednio do produkcji takiego paliwa przez okres 3 lat;  

5. podwyższenie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej oraz gruntów polnych, 

dodanie sankcji karnej za pozostawianie odpadów niebezpiecznych w miejscach 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-warunkow-ustalania-technicznej-mozliwosci-i-oplacalnosci-zastosowania-cieplomierzy-podzielnikow-kosztow-ogrzewania-oraz-wodomierzy-do-po/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-warunkow-ustalania-technicznej-mozliwosci-i-oplacalnosci-zastosowania-cieplomierzy-podzielnikow-kosztow-ogrzewania-oraz-wodomierzy-do-po/
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nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania oraz wprowadzenie 

sankcji w postaci administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie polegające na 

wykonywaniu obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały 

wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru; 

6. zmniejszenie obciążeń dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska poprzez 

wykreślenie z listy podmiotów wykonujących kontrolne, w ramach których 

wykonywane są pomiary kontrolne hałasu, w celu wydania decyzji o dopuszczalnym 

poziomie hałasu. 

Wyżej wymienione zmiany mają umożliwić gminom zastosowanie rozwiązań, które 

mogą wpłynąć na ustabilizowanie kosztów odbioru oraz zagospodarowania 

odpadów komunalnych. Wprowadzenie przepisów umożliwiających indywidualne 

rozliczanie mieszkańców w budynkach wielolokalowych z obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów umożliwi odejście przez gminy od tzw. odpowiedzialności 

zbiorowej. Można oczekiwać również, że mieszkańcy zaczną bardziej restrykcyjnie 

przestrzegać selektywnego zbierania odpadów, co będzie skutkowało większą 

ilością dobrej jakości surowców wtórnych zebranych przez gminę oraz osiąganiem 

wyższych poziomów w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. 

Powyższe czynniki będą umożliwiały obniżenie kosztów gospodarowania 

odpadami. 

Podwyższanie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej i gruntów polnych, będzie 

miało efekt prewencyjny i zmniejszy skalę zjawiska niewłaściwego postępowania z 

odpadami. 

Natomiast dodana sankcja w postaci administracyjnej kary pieniężnej za naruszenia 

dot. gospodarowania odpadami przez podmioty do tego nie uprawnione pozwoli na 

skuteczniejsze działania Inspekcji Ochrony Środowiska w obszarze zwalczania 

nielegalnych działań w gospodarce odpadami i będzie miało wymiar dyscyplinujący 

dla podmiotów działających w tej branży. 

Umożliwienie magazynowania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów 

komunalnych, paliwa  alternatywnego  oraz odpadów przeznaczonych 

bezpośrednio do produkcji takiego paliwa przez okres 3 lat pozwoli na sukcesywne 

spalanie tych odpadów wraz z rozwojem instalacji do termicznego przekształcania 

odpadów. Będzie to czasowe (częściowe) rozwiązanie problemu z częścią 

nagromadzonej już frakcji palnej, które umożliwi ich dłuższe legalne 

magazynowanie. Proponowana zmiana będzie również istotnym udogodnieniem w 

przypadku problemów ze znalezieniem odbiorcy dla wytworzonych lub zebranych 

odpadów. 

Uznano za zasadne wykreślenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z 

katalogu podmiotów wykonujących omawiane pomiary z uwagi na znaczące 

obciążenie GIOŚ obowiązkami pomiarowymi zarówno w zakresie pomiarów 

kontrolnych, jak i wynikających z realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska i 

jednocześnie na niedostatek kadr pozostających w dyspozycji GIOŚ do realizacji 

tych pomiarów oraz z uwagi na fakt, że istnieje stosowna sieć laboratoriów 

akredytowanych realizujących pomiary w przedmiotowej dziedzinie. 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów 

wskazanych w art. 10 ustawy. 

 



2/ Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i 

kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 7 września 2021 roku (Dz. U. z 2021, 

poz. 1642). 

 Akt prawny dotyczy realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) w 2021 r. 

oraz w latach późniejszych - minimalnej wartości ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych w cyklu życia m.in. paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu 

skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) czy skroplonego gazu 

ziemnego (LNG) stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii.  

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów 

wskazanych w art. 22 ustawy. 

3/ Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu 

informacji sektora publicznego 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 7 września 2021 roku (Dz. U. z 2021, 

poz. 1641). 

 Akt prawny dotyczy dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii 

Europejskiej w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji 

sektora publicznego. Zmiany mają na celu zwiększenie ilości danych publicznych, 

które będzie można ponownie wykorzystać. Jak wskazano w uzasadnieniu aktu 

prawnego w związku z poszerzeniem zakresu dyrektywy 2019/1024/UE (dane 

badawcze, dane przedsiębiorstw publicznych) oraz wyodrębnieniem spośród 

informacji sektora publicznego nowych kategorii danych – danych dynamicznych 

oraz danych o wysokiej wartości, jak i zmianie tytułu samego instrumentu, 

rekomendowanie jest opracowanie projektu nowej ustawy o otwartych danych i 

ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Nowa ustawa opierać 

się będzie w zasadniczej części na dotychczasowych zasadach i procedurze 

udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, 

jednocześnie promując rozwiązania, których celem będzie zapewnienie dostępu w 

czasie rzeczywistym do danych dynamicznych oraz danych o wysokiej wartości za 

pośrednictwem API, zwiększenie podaży wartościowych danych publicznych do 

ponownego wykorzystywania, w tym danych badawczych oraz danych 

pochodzących z przedsiębiorstw publicznych. 

Nowa ustawa zawierać będzie ponadto nowe regulacje wykraczające poza 

minimum określone dyrektywą 2019/1024/UE, m.in.: zaktualizowanie i 

przeniesienie do projektowanej ustawy regulacji dotyczącej centralnego 

repozytorium informacji publicznej (portalu dane.gov.pl) znajdującej się obecnie w 

ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1429, z późn. zm.); wprowadzenie upoważnienia ustawowego dla ministra 

właściwego do spraw informatyzacji do opracowania Programu Otwierania Danych 

(który zastąpi dotychczasowy Program Otwierania Danych Publicznych przyjęty 

uchwałą nr 107 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r.); uregulowanie w ustawie 

statusu i zadań pełnomocników do spraw otwartości danych działających obecnie 

w wybranych instytucjach administracji rządowej (ministerstwa, KPRM, GUS) oraz 

poszerzenie sieci pełnomocników poprzez umożliwienie ich powoływania w innych 
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instytucjach, nie tylko rządowych (obecnie funkcja ta jest wykonywana na podstawie 

Programu Otwierania Danych Publicznych). 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 24, 

który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

4/  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

ustawy – Prawo bankowe 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 roku (Dz. U. z 2021, 

poz. 1626). 

 Ustawa dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - dalszego uproszczenia rozliczania 

przez podatników podatku od towarów i usług - tzw. pakiet Slim VAT 2. 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., z wyjątkiem przepisów 

wskazanych w art. 7 ustawy. 

 

5/ Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym 

przeznaczeniem gruntów leśnych 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 roku (Dz. U. z 2021, 

poz. 1623). 

 Ustawa dotyczy umożliwienia, przez 2 lata od dnia wejścia w życie przepisów 

ustawy, dokonywania zmiany wybranych lasów, gruntów i innych nieruchomości 

Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe na inne lasy, grunty lub nieruchomości, w przypadkach 

uzasadnionych wskazanymi celami, m.in. wdrażaniem projektów dotyczących 

energii, elektromobilności, poprawy jakości powietrza, obronności państwa. 

Wprowadzane rozwiązanie polega na umożliwieniu w celu lokalizacji inwestycji 

uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem 

rozwoju i wdrażaniem projektów: 

1) dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących 

upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo   

2) uzasadnionych potrzebami strategicznej produkcji dla obronności państwa, 

wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej 

technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych.  

Dodatkowo przewidziano możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych 

nieruchomości Skarbu Państwa sąsiadujących z ww. nieruchomościami na lasy, 

grunty i inne nieruchomości, lecz tylko w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do 

realizacji celów określonych w projektowanych przepisach.  

Z uwagi na szczególny charakter gruntów mających podlegać zamianie regulacje 

przewidują mechanizmy mające na celu ograniczenie możliwości dokonywania 

zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w 

zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w przypadkach 

konieczności zapewnienia lokalizacji dla określonych inwestycji.  

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
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6/ Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 3 września 2021 roku (Dz. U. z 2021, 

poz. 1621). 

 Akt prawny dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - ujednolicenia zasad objęcia 

ubezpieczeniami społecznymi, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych oraz ich wypłaty, zmian w ustalaniu prawa do świadczeń, usprawnienia 

obsługi i uporządkowania działań płatników składek w celu stabilizacji stanów kont 

płatników i ubezpieczonych, usprawnienia obsługi prowadzenia rozliczeń z 

płatnikami składek, zmian w prowadzonej przez ZUS gospodarki finansowej w 

zakresie zapewnienia współmierności przychodów i kosztów FUS czy tez trybu 

dokonywania i zatwierdzania zmian w planie finansowym ZUS. 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów 

wskazanych w rat. 23 ustawy. 
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