
  

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 9 do 15 września 2021 roku 

Raport na dzień 15 września 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6. projektów ustaw oraz 26. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 5. 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 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 

niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD135) 
 

Nowelizacja zmierza do ułatwienia procesu adaptacji dziecka, w szczególności dziecka 
starszego, w nowej rodzinie przez wprowadzenie zmian w Kodeksie pracy w zakresie urlopu 
ojcowskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla pracowników, którzy 
przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzice adopcyjni. Rozwiązanie to będzie sprzyjało 
budowaniu więzi rodziców adopcyjnych z dzieckiem, jak również będzie pozwalało na szybsze 
nawiązanie relacji rodzinnych. 

Projektowana regulacja wprowadza również zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych w 
zakresie nadania prawa do świadczenia rodzicielskiego, dla osób, które przysposobiły dziecko 
niezależne od kryterium wieku przysposabianego dziecka 

Celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim dokonanie niezbędnych zmian 
w przepisach odnoszących się do problematyki adopcji krajowych, jak również adopcji 
zagranicznych. Z tych względów, projekt ustawy zwiększa rolę ministra właściwego do spraw 
rodziny poprzez nadanie uprawnienia do opracowania i wydania standardów dotyczących 
organizacji i prowadzenia ośrodków adopcyjnych. 

W ramach projektowanej regulacji przygotowano szereg zmian legislacyjnych. Należą do nich 
m.in.: 

 zwiększenie zakresu kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem pieczy 
zastępczej (obowiązkowa weryfikacja w Rejestrze Osób Skazanych na Tle 
Seksualnym z dostępem ograniczonym); 

 zmiana w zakresie kwalifikacji określonych kategorii osób wskazanych w ustawie o 
wspieraniu rodziny i systemie piecze zastępczej; 

 zmiana w zakresie właściwości organizatora rodzinnej pieczy zastępczej właściwego 
dla wstępnej kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz 



wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia 
szkolenia oraz spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

 zmiana w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe i 
podpisywania umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi 
rodzinne domy dziecka; 

 uregulowanie zasad szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym lub terenu wokół placówki albo ośrodka w 
postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring); 

 wprowadzenie zasady, że powiat, na którego terenie funkcjonują mogące przyjąć 
dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-
wychowawcza lub powiat, który zawarł umowę z rodziną zastępczą zawodową, o której 
mowa w art. 54 ust. 3a, lub powiat, który organizuje rodzinny dom dziecka na terenie 
innego powiatu, mogące przyjąć dziecko, nie może odmówić umieszczenia dziecka; 

 uelastycznienia wymagań dotyczących posiadanego wykształcenia dla osób 
pracujących w systemie pieczy zastępczej. 

Zmiany oddziałujące na JST (powiaty i gminy): zwiększenie kosztów wynagrodzeń dla rodzin 
zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, wzrost kosztów utrzymania dzieci w 
rodzinnej pieczy zastępczej wynikająca ze wzrostu wynagrodzeń rodzin zastępczych. 
 
Projekt ustawy na etapie uzgodnień i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-wspieraniu-
rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej-oraz-niektorych-innych-ustaw-2/ 
 
2. Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w 

perspektywie finansowej 2021-2027 (numer z wykazu UC95) 
 

Podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie ram prawnych, które stanowić 
będą podstawę dla realizacji Umowy Partnerstwa 2021-2027, w tym wdrażania programów w 
zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027. Konieczność opracowania 
nowej ustawy wynika z rozpoczęcia w 2021 r. nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania 
polityki spójności z budżetu Unii Europejskiej, w oparciu o nowy pakiet unijnych aktów 
prawnych regulujących zasady wdrażania tej polityki. W projekcie ustawy wprowadza się 
również, poprzez zmianę ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przepisy 
szczegółowe dotyczące planu rozwojowego – Krajowego Planu Odbudowy (KPO). 

W związku z przedstawionymi przez Komisję Europejską propozycjami aktów prawnych 
dotyczących wdrażania funduszy UE w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz 
doświadczeniem ze stosowania obecnie obowiązujących rozwiązań do projektu ustawy 
wprowadzono szereg rozwiązań umożliwiających wydatkowanie środków Polityki Spójności 
2021-2027, z których najistotniejsze obejmują: 

– uregulowanie procedury wyboru projektów do dofinansowania, 

– uregulowanie procedury odwoławczej przysługującej od negatywnego wyniku oceny wniosku 
o dofinansowanie projektu, 

– uregulowanie zagadnień dotyczących specyficznych typów projektów, jakie mogą być 
realizowane w ramach programów, 

– uregulowanie zagadnień związanych z kontrolami realizowanymi w związku ze wdrażaniem 
programów i wydatkowaniem środków unijnych, 

– uregulowanie zagadnień związanych z powstaniem nieprawidłowości przy wydatkowaniu 
środków unijnych, 

– uregulowanie zagadnień związanych z udzielaniem wsparcia w formach zwrotnych, 

– uregulowanie zagadnień związanych z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej-oraz-niektorych-innych-ustaw-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej-oraz-niektorych-innych-ustaw-2/


W projekcie ustawy wprowadza się również, poprzez zmianę ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, przepisy szczegółowe dotyczące KPO w zakresie, w jakim przepisy unijne są 
nieprecyzyjne lub niewystarczające z punktu widzenia systemu prawa krajowego, m.in.: 
– w zakresie struktury systemu instytucjonalnego, 

– wyboru i sposobu realizacji przedsięwzięć, 

– finansowania reform, inwestycji i przedsięwzięć, 

– monitorowania realizacji KPO, 

– działań kontrolnych i audytowych. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zasadach-realizacji-zadan-
finansowanych-ze-srodkow-europejskich-w-perspektywie-finansowej-2021-2027/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (numer z wykazu 712). 
 

Projekt powołuje nowych członków Komisji Heraldycznej, wskazanych przez ministra 
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w miejsce osób, których 
członkostwo ustało. 

W skład Komisji Heraldycznej wchodzi, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie Komisji Heraldycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 723, z późn. zm.) 
pięć osób wskazanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, pięć osób wskazanych przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego oraz trzy osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej. 

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego (JST) zmniejszy się czas oczekiwania na 
opinię Ministra, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i 
mundurach, umożliwiając JST szybsze ustanawianie projektowanych symboli. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-powolania-komisji-heraldycznej/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w aptece (numer 

z wykazu MZ 1163). 
 

Projektowane rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe określając: ramowy program 
praktyki zawodowej w aptece, sposób jej odbywania oraz wzór dziennika praktyki zawodowej 
w aptece, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty w aptece. 

Sześciomiesięczna praktyka stanowi integralną część kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu farmaceuty. Praktyka umożliwia nabycie umiejętności w zakresie: 

1) organizacji pracy w aptece; 

2) sporządzania, przechowywania i wydawania leków recepturowych i aptecznych oraz 
produktów leczniczych; 

3) udzielania informacji o lekach; 

4) prowadzenia opieki farmaceutycznej; 

5) stosowania zasad etyki zawodowej i obowiązującego prawa. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zasadach-realizacji-zadan-finansowanych-ze-srodkow-europejskich-w-perspektywie-finansowej-2021-2027/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zasadach-realizacji-zadan-finansowanych-ze-srodkow-europejskich-w-perspektywie-finansowej-2021-2027/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-powolania-komisji-heraldycznej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-powolania-komisji-heraldycznej/


Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-praktyki-
zawodowej-w-aptece/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku 
dochodowego od osób prawnych (numer z wykazu 411). 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach 
transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych określa zakres informacji 
o cenach transferowych, która składana jest na podstawie art. 11t ust. 8 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm, dalej: „ustawa o 
CIT”). Nowelizacja rozporządzenia ma na celu doprecyzowanie zakresu danych w Informacji 
o cenach transferowych do przepisów ustawy o CIT.  

Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące w szczególności: 

– dodania informacji dotyczącej wartości transakcji podlegającej raportowaniu, która przypada 
na kraj siedziby lub zarządu kontrahenta, 

– dodania informacji o rodzaju raportowanej transakcji oraz o kraju rzeczywistego właściciela, 
w przypadku transakcji, o których mowa w art. 11o ust. 1a ustawy, 

– doprecyzowania objaśnień co do sposobu wypełniania informacji o cenach transferowych w 
zakresie identyfikatora podatkowego wskazywanego w informacji, 

– zmiany objaśnień co do sposobu wypełniania informacji o cenach transferowych w zakresie 
kodu dla kategorii transakcji „Inne transakcje – sprzedaż” oraz „Inne transakcje – zakup”. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-informacji-o-cenach-transferowych-w-zakresie-podatku-
dochodowego-od-osob-prawnych/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych (numer z wykazu 412). 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach 
transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych określa zakres informacji 
o cenach transferowych, która składana jest na podstawie art. 23zf ust. 8 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm., dalej: „ustawa o 
PIT”).  

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu doprecyzowanie zakresu informacji o cenach 
transferowych do przepisów ustawy PIT, jak również uszczegółowienie niektórych pojęć, 
zakresu danych wskazywanych w informacji w celu ułatwienia jej wypełniania, jak również 
późniejszej analizy otrzymanych danych. 

Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące w szczególności: 

– dodania informacji dotyczącej wartości transakcji podlegającej raportowaniu, która przypada 
na kraj siedziby lub zarządu kontrahenta, 

– dodania informacji o rodzaju raportowanej transakcji oraz o kraju rzeczywistego właściciela, 
w przypadku transakcji, o których mowa w art. 23za ust. 1a ustawy, 

– doprecyzowania objaśnień co do sposobu wypełniania informacji o cenach transferowych w 
zakresie identyfikatora podatkowego wskazywanego w informacji, 

– zmiany objaśnień co do sposobu wypełniania informacji o cenach transferowych w zakresie 
kodu dla kategorii transakcji „Inne transakcje – sprzedaż” oraz „Inne transakcje – zakup”. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-praktyki-zawodowej-w-aptece/
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-informacji-o-cenach-transferowych-w-zakresie-podatku-
dochodowego-od-osob-fizycznych/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań, którym 

powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku oraz szczegółowego zakresu badań 
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 
(numer z wykazu 99). 

 

Zasadniczym celem opracowania nowego rozporządzenia w sprawie wymagań, którym 
powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku oraz szczegółowego zakresu badań 
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych jest 
dostosowanie tych wymagań do wymagań określonych w aktualnych Polskich Normach: PN-
EN 61672-1 Elektroakustyka – Mierniki poziomu dźwięku – Część 1: Wymagania oraz PN-EN 
61672-2 Elektroakustyka – Mierniki poziomu dźwięku – Część 2: Badania typu, które są 
identycznymi tłumaczeniami angielskich wersji Norm Europejskich: EN 61672-1 i EN 61672-
2, stanowiącymi wprowadzenie – bez żadnych modyfikacji – Norm Międzynarodowych: IEC 
61672-1 i IEC 61672-2, stosowanych powszechnie w Europie i na całym świecie do badania 
mierników poziomu dźwięku i oceny ich zgodności z wymaganiami. 

Drugim celem opracowania nowego rozporządzenia jest proponowana zmiana sposobu 
przedstawiania wymagań. Dotychczas wymagania normy, sformułowane w sposób 
akceptowalny w przepisie prawnym, były wpisywane do treści rozporządzenia, co mogło 
powodować utratę pełnej kompatybilności z tą normą. Ponadto brak było w rozporządzeniu 
jakiejkolwiek informacji o źródle wymagań. W nowym rozporządzeniu proponuje się 
bezpośrednie przywołanie aktualnych Polskich Norm: PN-EN 61672-1 i PN-EN 61672-2. Takie 
rozwiązanie wyszłoby naprzeciw oczekiwaniom polskich producentów i użytkowników 
mierników poziomu dźwięku, dla których ważne jest potwierdzenie zgodności parametrów 
miernika oraz zakresu i sposobu jego badań z wymaganiami właściwych norm, szczególnie w 
kontaktach międzynarodowych. Proponowany sposób przedstawiania wymagań umożliwi też 
nadążanie za zmianami norm wynikającymi z postępu technologicznego, bez potrzeby 
uruchamiania długiej procedury legislacyjnej zmiany rozporządzenia. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-wymagan-
ktorym-powinny-odpowiadac-mierniki-poziomu-dzwieku-oraz-szczegolowego-zakresu-
badan-wykonywanych-podczas-prawnej-kontroli-metrologicznej-tych-przyrzadow/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści pięć 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 Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 

roku 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 15 września 2021 roku 

(Dz.U. z 2021 roku, poz. 1690). 
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https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-informacji-o-cenach-transferowych-w-zakresie-podatku-dochodowego-od-osob-fizycznych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-wymagan-ktorym-powinny-odpowiadac-mierniki-poziomu-dzwieku-oraz-szczegolowego-zakresu-badan-wykonywanych-podczas-prawnej-kontroli-metrologicznej-tych-przyrzadow/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-wymagan-ktorym-powinny-odpowiadac-mierniki-poziomu-dzwieku-oraz-szczegolowego-zakresu-badan-wykonywanych-podczas-prawnej-kontroli-metrologicznej-tych-przyrzadow/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrpit-w-sprawie-wymagan-ktorym-powinny-odpowiadac-mierniki-poziomu-dzwieku-oraz-szczegolowego-zakresu-badan-wykonywanych-podczas-prawnej-kontroli-metrologicznej-tych-przyrzadow/


 Zgodnie z treścią rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalne 

wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł.  Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się 

minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 15 września 2021 roku 

(Dz.U. z 2021 roku, poz. 1690). 

 Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane dokonanej ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo 

budowlane oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi 

ustawą z 13 lutego 2020 r. rozporządzenie reguluje sposób prowadzenia dzienników 

budowy, montażu i rozbiórki. Co do zasady w rozporządzeniu przewiduje się 

powtórzenie rozwiązań funkcjonujących w obowiązującym rozporządzeniu – ze 

zmianami dostosowującymi projektowane przepisy rozporządzania do obecnego 

brzmienia art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane. Zmiany te to m.in.: 

 brak regulacji w zakresie tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, które przeniesione zostały do 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – – Prawo budowlane (dodane art. 45a–45c),  brak 

regulacji wskazujących osoby upoważnione do dokonywania wpisów dzienniku 

budowy, montażu i rozbiórki, które przeniesione zostały do art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Ponadto regulacja przewidziana w § 8 została 

uzupełniona o obowiązek potwierdzania wpisem do dziennika budowy przez 

pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 

kontroli przestrzegania przepisów na budowie, dokonywania nie tylko czynności 

kontrolnych, ale też innych czynności, jak na przykład pobierania próbek na budowie 

na podstawie art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2021 roku. 

 

3/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie dokumentów 

wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności 

związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu 

wykonywania tej działalności 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 10 września 2021 roku 

(Dz.U. z 2021 roku, poz. 1667). 

 Obowiązujące obecnie przepisy wykonawcze nie uwzględniają zmian 

wprowadzonych do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, 

dokonanych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1686
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oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wynikających z koniecznośc i 

implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2013/59/Euratom 

z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu 

ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania 

jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 

96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, 

str. 1 i  Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69), zwanej dalej „dyrektywą BSS”. 

Implementowane przepisy dotyczą takich zmian jak: sformułowanie ustawowej 

definicji materiałów promieniotwórczych, przeniesienie z dotychczasowego 

rozporządzenia na poziom ustawowy przepisów dotyczących czynności organu 

wydającego zezwolenie albo przyjmującego zgłoszenie w przypadku, gdy treść 

dokumentów jest niewystarczająca dla wykazania, że wymagane prawem warunki 

wykonywania działalności związanej z narażeniem zostały spełnione, czy też 

zmiana art. 4 ustawy, określającego działalności związane z narażeniem 

wymagające zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia w zakresie 

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Na poziom ustawowy zostały 

przeniesione, z dotychczas obowiązującego rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 

30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o 

wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na 

działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej 

działalności (Dz. U. poz. 1355), przepisy dotyczące czynności organu wydającego 

zezwolenie albo przyjmującego zgłoszenie w przypadku, gdy treść dokumentów jest 

niewystarczająca dla wykazania, że wymagane prawem warunki wykonywania 

działalności związanej z narażeniem zostały spełnione. 

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

 

4/ Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 września 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 1666). 

 Ustawa określa zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawcy kasy 

zapomogowo-pożyczkowej, oraz jej likwidacji. W uzasadnieniu ustawy wskazano, że 

podstawę działania kas zapomogowo-pożyczkowych, zwanych dalej „KZP”, w polskim 

systemie prawnym stanowią przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263), zwanej dalej „u.z.z.”, oraz rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas 

zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 

w zakładach pracy (Dz. U. poz. 502), zwanego dalej „rozporządzeniem z 1992 r.”, 

wydanego na podstawie art. 39 ust. 5 u.z.z. W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie 

ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1608), zwana dalej „nowelizacją z 2018 r.”. W 

wyniku zmian wprowadzonych tą ustawą pełnym prawem koalicji związkowej, tj. 

prawem tworzenia i wstępowania do związków zawodowych, objęto wszystkie osoby 



wykonujące pracę zarobkową. Do tej grupy oprócz pracowników należą także osoby 

świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli 

nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy 

zatrudnienia, oraz mają takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które 

mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy. W wyniku 

rozszerzenia prawa koalicji związkowej nowelizacja z 2018 r. wprowadziła również 

zmiany w art. 39 ust. 1 u.z.z. Zastąpiono pojęcie „zakład pracy” pojęciem „pracodawca” 

oraz pojęcie „pracownicy” pojęciem „osoby wykonujące pracę zarobkową” 

(w odpowiednim przypadku i liczbie), a także zmieniono nazwę KZP, pomijając 

przymiotnik „pracownicze”. Nowelizacja obecnie obowiązującego rozporządzenia z 

1992 r. nie wydała się projektodawcy zasadna z tego chociażby względu, iż 

wymagałaby przeniesienia z rozporządzenia z 1992 r. do u.z.z. przepisów regulujących 

prawa i obowiązki obywateli (materia ustawowa), stanowiących znaczącą część 

przepisów tego aktu prawnego. Ponadto regulowana w ustawie materia jedynie 

pośrednio łączy się z problematyką związków zawodowych – za pośrednictwem 

instytucji społecznej kontroli nad KZP, która sprawowana jest przez związki zawodowe. 

To zaś przemawia za wyłączeniem regulacji KZP z u.z.z.. Materia KZP jest zatem 

dziedziną spraw w rozumieniu § 2 Zasad techniki prawodawczej, która nadaje się do 

unormowania w osobnej ustawie. Dodatkowo ujęcie przepisów regulujących kwestie 

działania KZP w jednym akcie prawnym rangi ustawowej ułatwi adresatowi norm 

prawnych ich stosowanie i może przyczynić się do upowszechniania instytucji KZP. 

Opublikowana ustawa w dużym zakresie stanowi powtórzenie przepisów obecnie 

obowiązującego rozporządzenia z 1992 r. Ponadto regulacja ma na celu 

uporządkowanie i uszczegółowienie unormowań dotyczących KZP, a także 

dostosowanie ich do obowiązujących regulacji u.z.z. Na uwagę zasługują przepisy 

przejściowe, zgodnie z którymi KZP działające na podstawie obecnie obowiązującej 

u.z.z. staną się KZP w rozumieniu nowych przepisów ustawy. Osoby będące członkami 

pracowniczych KZP z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staną się członkami KZP 

w rozumieniu nowej ustawy, natomiast wpisowe i dotychczasowe wkłady członkowskie 

w pracowniczych KZP staną się wpisowym i wkładami członkowskimi w KZP w 

rozumieniu nowej ustawy. Członkowie organów pracowniczych KZP będą pełnili swoje 

obowiązki do końca ich kadencji. Z powyższego wynika, że projektowane zmiany nie 

będą wpływały na bieżące funkcjonowanie tych podmiotów, np. w kwestii terminów czy 

wysokości rat pożyczek spłacanych przez ich członków. Niemniej w terminie 18 

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, na zarządach tych podmiotów ciąży 

obowiązek złożenia wniosków do krajowego rejestru urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 

statystyce publicznej, o zmianę danych objętych wpisem do tego rejestru; ponadto na 

tych podmiotach ciąży obowiązek dostosowania postanowień ich statutów do zmian 

wprowadzonych projektowaną ustawą.  

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

 



5/ Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 9 września 2021 roku (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 1655). 

 Ustawa dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów UE 

dotyczących ochrony konsumentów; nowe rozwiązania umożliwią oddanie pisma 

procesowego, z zachowaniem terminu, w placówce dowolnego operatora 

pocztowego świadczącego usługi powszechne; doprecyzowano także regulację 

dotyczącą wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniach sądowych.  

Ustawa przewiduje zmianę art. 165 § 2 kpc w taki sposób, by oddanie pisma 

procesowego w formie przesyłki poleconej w placówce każdego operatora 

pocztowego w Rzeczypospolitej Polskiej lub w placówce podmiotu zajmującego się 

doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej było równoznaczne 

z wniesieniem go do sądu. Zagwarantuje to dostarczenie do sądu nadanych 

przesyłek w odpowiednim i przewidywalnym czasie oraz zachowanie terminu do 

dokonania czynności procesowej. Ustawa przewiduje także zmianę terminów 

określonych w art. 480(/)2 § 1 i 2 kpc. W przypadku, gdy doręczenie pozwanemu 

nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym ma nastąpić na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, termin do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty zostaje 

wydłużony do miesiąca. Natomiast w przypadku nakazu zapłaty wydanego w 

postępowaniu nakazowym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce 

poza terytorium Unii Europejskiej termin nie krótszy niż trzy miesiące zostanie 

zastąpiony sztywnym terminem trzech miesięcy. Do art. 480 kpc dodane zostaną 

też § 21 oraz § 22, zgodnie z którymi sąd z urzędu wyda postanowienie zmieniające 

nakaz zapłaty, jeżeli po jego wydaniu okaże się, że jego doręczenie ma nastąpić w 

miejscu, które uzasadnia oznaczenie innego terminu niż oznaczony w nakazie. 

Uściślona została również terminologia. W dotychczasowym brzmieniu ustawy jest 

mowa o siedzibie, miejscu zamieszkania i miejscu doręczenia, podczas gdy w 

projekcie jednolicie używa się tylko pojęcia miejsca doręczenia. W wyniku zmiany 

art. 485 § 2 kpc jeżeli dłużnikiem jest konsument, powód będzie zobowiązany do 

przedstawienia wraz z pozwem umowy z której wynika roszczenie zabezpieczone 

wekslem wraz z deklaracją wekslową i załącznikami oraz oświadczenia o tym czy 

roszczenie dochodzone pozwem przeciwko dłużnikowi, będącemu osobą fizyczną, 

powstało w związku z tą umową. Na podstawie dodanego art. 480 § 5 kpc, jeżeli w 

wyniku złej woli lub nienależytej staranności oświadczenie będzie niezgodne z 

prawdą, sąd będzie mógł nałożyć grzywnę do wysokości 3000 zł na powoda, jego 

przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który oświadczenie złożył. Grzywna 

ta będzie mogła być nałożona również przez referendarzy sądowych. Ustawa 

przewiduje także zmianę art. 19 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych sprawach 

cywilnych tak, by w sprawach, w których pozwanym jest konsument, opłata sądowa 

od zarzutów od nakazu zapłaty nie przekraczała 750 zł. Ustawa przewiduje zmianę 

art. 16 ust. 2 ustawy o prawie pomocy prawnej, by osoba ubiegająca się o pomoc 
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prawną mogła uzyskać zwrot poniesionych kosztów tłumaczenia dokumentów 

niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa pomocy.  

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


