
  

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 16 do 22 września 2021 roku 

Raport na dzień 22 września 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8. projektów ustaw oraz 17. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. 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 podatkach i opłatach lokalnych (numer z wykazu 

UD268) 
 

Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
jest wykorzystywany do unikania opodatkowania gruntów, na których znajduje się 
infrastruktura kolejowa, przez podmioty nieprowadzące działalności kolejowej, z uwagi na 
interpretacje, które pojęcia „udostępniania infrastruktury” nie wiążą ze stosowaniem przepisów 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. 
zm.) (dalej: „u.t.k.”). 

Proponowana zmiana przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych w relacji do postanowień u.t.k. doprecyzowuje zakres zwolnienia, wiążąc go 
z udostępnianiem infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej, o którym 
mowa w u.t.k. Jednocześnie wyklucza się możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku od 
nieruchomości w przypadku gruntów lub ich części zajętych na prowadzenie przez 
przedsiębiorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy 
infrastruktury, o których mowa w art. 5 ust. 1 u.t.k., lub świadczeniem usług przez operatora 
obiektu infrastruktury usługowej w rozumieniu załącznika nr 2 ust. 2 i 3 u.t.k. 

W tym celu proponuje się zmiany w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 
odniesieniu do: 

1) gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej lub obiektów 
infrastruktury usługowej: 

 udostępnianych przewoźnikom kolejowym w rozumieniu rozdziałów 6-6b u.t.k., 

 wykorzystywanych do przewozu osób, 

 tworzących linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm, 

 stanowiących infrastrukturę nieczynną w rozumieniu u.t.k.; 

2) gruntów, budynków i budowli w części służącej bezpośredniej obsłudze podróżnych przez 
przewoźnika kolejowego lub operatora  stacji pasażerskiej; 



3) nieruchomości po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej (usunięcie 3 letniego okresu); 

4) gruntów stanowiących obszar kolejowy, jeśli nie są zajęte na prowadzenie działalności innej 
niż „kolejowa”. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatkach-i-
oplatach-lokalnych/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów 

mieszkaniowych (numer z wykazu UD231) 
 

Projekt ustawy ma na celu udrożnienie mechanizmu finansowania programu budownictwa 
socjalnego i komunalnego (dalej: program BSK), obejmującego bezzwrotne finansowe 
wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i 
organizacjom pożytku publicznego na rozwój budownictwa zaspokajającego potrzeby 
mieszkaniowe osób o niższych dochodach (przede wszystkim budownictwa gminnego). 

W zakresie mechanizmu finansowania programu BSK, w tym funkcjonowania Funduszu 
Dopłat, poprzez który finansowany jest program: 

1. przewiduje się korektę reguły wydatkowej przez wdrożenie rozwiązań prawnych, które 
umożliwią BGK zawieranie umów o finansowe wsparcie z beneficjentami wyłącznie w 
ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy. Maksymalne limity 
wydatków określone w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy 
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni 
i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 756, z 2019 r. poz. 1305 oraz z 2021 r. poz. 11), pozostaną bez zmian. Mając 
jednak na uwadze środki zagwarantowane w ustawie budżetowej, w ramach rezerwy 
celowej, na realizację programu na bieżący rok, jak również wolne środki pozostające 
w Funduszu Dopłat, BGK  będzie ogłaszał limit wydatków, do wysokości którego 
będzie mógł zawierać umowy o finansowe wsparcie w ramach programu BSK w tym 
roku; 

2. proponuje się ustawowe określenie maksymalnej puli środków w ramach łącznego 
limitu wydatków na program BSK w danym roku, które będą mogły być w 
poszczególnych latach realizacji programu przeznaczane na przedsięwzięcia 
związane z tworzeniem mieszkaniowego zasobu gminy bądź zasobu interwencyjnego, 
przedsięwzięcia związane z udziałem gminy w inwestycji mieszkaniowej innego 
inwestora, przedsięwzięcia dotyczące pustostanów SIM oraz przedsięwzięcia 
infrastrukturalne. Działanie takie pozwoli na zapewnienie odpowiedniego finansowania 
przedsięwzięciom kluczowym dla realizacji programu BSK, jakimi są pozostałe 
przedsięwzięcia finansowane w ramach programu, tj. tworzenie mieszkaniowego 
zasobu gminy oraz zasobu interwencyjnego, jak również finansowanie nowego 
społecznego zasobu czynszowego; 

3. proponuje się, aby wnioski o finansowe wsparcie w danym roku kwalifikowane były do 
końca września; 

4. po osiągnięciu udzielonego w danym roku finansowego wsparcia limitu wydatków 
określonego na ten rok, jak również limitów na poszczególne przedsięwzięcia, BGK 
będzie ogłaszał komunikat o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o finansowe 
wsparcie; 

5. wnioski złożone i nierozpatrzone w danym roku ze względu na wyczerpanie limitu 
środków, będą rozpatrywane w kolejnym roku. 

Ponadto, proponuje się rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do otrzymania 
finansowego wsparcia dla niezamieszkanych budynków mieszkalnych wymagających 
znaczących nakładów inwestycyjnych związanych z modernizacją i przebudową o SIM, 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych/


których większościowym właścicielem jest gmina, jak również uregulowanie kwestii czynszów 
w przypadku przedsięwzięć finansowanych z FD, w ramach których powstają lokale 
mieszkalne na wynajem (wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy bądź będące 
własnością SIM albo spółki gminnej, w przypadku których gmina ma prawo do podnajmowania 
wynajmowanych od spółki lokali mieszkalnych osobom spełniającym warunki otrzymania 
lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy). 
 
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-
zakresie-sposobu-finansowania-programow-mieszkaniowych/ 
 
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (numer z wykazu UD289) 

 

Proponowany projekt przewiduje kompleksowe uzupełnienie przepisów w zakresie rozliczeń 
świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz 
ochrony miejsc pracy w ramach pomocy państwa w związku z epidemią COVID–19. 

Projekt przewiduje usprawnienie działania wojewódzkich urzędów pracy, na których spoczywa 
obowiązek realizacji rozliczeń i kontroli wsparcia udzielonego z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom i innym podmiotom poprzez doprecyzowanie 
przepisów dotyczących rozliczeń i kontroli, a także ewentualnych zwrotów środków, w tym 
doprecyzowanie przepisów dotyczących zwrotów częściowych i zwrotu całego 
dofinansowania. Doprecyzowanie przepisów o zwrotach jest korzystne dla podmiotów 
korzystających ze wsparcia, ponieważ nastąpi zawężenie przypadków, w których możliwe jest 
żądanie zwrotu całego dofinansowania. Doprecyzowanie przepisów w tym zakresie również 
minimalizuje ryzyko powstawania różnych interpretacji oraz wydawania różnych rozstrzygnięć 
przez organy stosujące te przepisy, a także przez sądy. Usprawnienie rozliczeń jest korzystne 
dla odbiorców wsparcia. Beneficjenci szybciej uzyskają ostateczne rozliczenie i pewność, że 
ich rozliczenie zostało uznane za dokonane prawidłowo.  

Projekt wprowadza podstawę prawną do uwzględnienia w Planie finansowym Funduszu Pracy 
i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w latach 2022–2024 kosztów na 
dalszą realizację zadań wynikających z ustawy COVID–19 (głównie środki na wnioski 
rozpatrzone pozytywnie w wyniku procedury odwoławczej oraz na koszty wynikające ze spraw 
przegranych przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi lub sądami), a także na koszty 
obsługi dla wojewódzkich urzędów pracy.  

Zmiany są pozytywne dla przedsiębiorców korzystających ze wsparcia, ponieważ przepis 
doprecyzowuje przypadki, w których należy dokonać zwrotu całego dofinansowania i 
minimalizuje zakres interpretacji. Beneficjenci pomocy będą mieli większą świadomość swojej 
sytuacji prawnej. Ponadto minimalizowane jest ryzyko podejmowania różnych decyzji przez 
organy lub sądy ze względu na przyjmowanie różnych interpretacji przepisów. Proponowane 
rozwiązania ułatwią i usprawnią pracę wojewódzkich urzędów pracy, dokonujących rozliczeń i 
zobowiązanych do dochodzenia ewentualnych zwrotów środków publicznych. To z kolei 
przełoży się na szybszą informację zwrotną dla beneficjentów o ostatecznym rozliczeniu 
przyznanego wsparcia. 

W przypadku PUP, nastąpi zwolnienie z kosztów sądowych w przypadku dochodzenia 
nienależnie pobranych lub nieprawidłowo wykorzystanych środków w ramach wsparcia 
udzielonego przez powiatowe urzędy pracy ułatwi dochodzenie zwrotu środków. 
 
Projekt ustawy na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-
zakresie-sposobu-finansowania-programow-mieszkaniowych/ 
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Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych (numer z wykazu 5E). 

 

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia 
do obowiązującego stanu prawnego związanego z wejściem w życie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, 
str. 2), które obecnie stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych, oraz z uchyleniem 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 
późn. zm.) przez ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1781). 

Proponuje się wprowadzenie zmiany polegającej na uchyleniu przepisu § 6 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i 
opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, zobowiązującego wnioskodawcę ubiegającego się 
o wydanie orzeczenia lub opinii do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-orzeczen-i-opinii-wydawanych-przez-zespoly-orzekajace-
dzialajace-w-publicznych-poradniach-psychologiczno-pedagogicznych/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (numer z 
wykazu 428). 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących 
mających postać oprogramowania (Dz. U. poz. 957), stanowi wykonanie upoważnienia 
zawartego w art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających 
postać oprogramowania związany jest z opracowaniem optymalnych rozwiązań dla urządzeń 
do automatycznej sprzedaży towarów lub usług, w szczególności dla sprzedaży usług przy 
zastosowaniu automatycznych lub samoobsługowych myjni samochodowych i 
wprowadzeniem rozwiązań technicznych w konstrukcji kas rejestrujących, aby takie kasy 
mogły nie zawierać drukarki kasy jako elementu konstrukcyjnego oraz rozwiązań w tym 
zakresie dotyczących obowiązków podatników. 
 
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-kas-rejestrujacych-majacych-postac-oprogramowania/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii 
Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę (numer z wykazu MZ 1190). 
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Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 35 ust. 10 ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, z późn. zm.) 

Celem rozporządzenia jest wprowadzenie regulacji, która dostosuje wysokość opłaty za 
przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, do 
rzeczywiście ponoszonych kosztów z tego tytułu oraz  określi sposób przygotowania analizy 
weryfikacyjnej Agencji dotyczącej wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny 
zbytu technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej. 

Zmiana w § 7 ma na celu dostosowanie wysokości opłaty za przygotowanie analizy 
weryfikacyjnej Agencji do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Agencję. Jednym z 
kryteriów ustalania wysokości opłaty za przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji jest, 
zgodnie z art. 35 ust. 10 ustawy, koszt jej przygotowania. Obecna wysokość opłaty za 
przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji została ustalona ponad 7 lat temu i nie 
odpowiada ona obecnym realiom ekonomicznym, a przede wszystkim nie pokrywa w pełni 
ponoszonych przez Agencję kosztów związanych z jej przygotowaniem. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-i-procedur-przygotowania-analizy-weryfikacyjnej-
agencji-oceny-technologii-medycznych-oraz-wysokosci-oplaty-za-te-analize/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy 
oraz zakresu jej stosowania (numer z wykazu 56 (wcześniej 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. 

Proponowaną nowelizacją wprowadza się łącznie 242 zmian dotyczących zawodów. 

W zakresie zawodów rynkowych zmiany obejmują: 

 wprowadzenie 81 nowych zawodów; 

 zmianę usytuowania w innych grupach elementarnych 2-ch zawodów: 1) 311902 
Kontroler jakości połączeń spawalniczych przeniesiony do grupy 3115; 2) 514201 
Charakteryzator przeniesiony do grupy 3439; 

 wykreślenie z KZiS 3-ch zawodów niefunkcjonujących na rynku pracy: 1) 234202 
Wychowawca małego dziecka; 2) 242306 Lider klubu pracy; 3) 413101 Maszynistka; 

 zmianę nazwy 11 zawodów: 1) 222221 Pielęgniarka-specjalista pielęgniarstwa 
zachowawczego na: Pielęgniarka-specjalista pielęgniarstwa zachowawczego 
/internistycznego; 2) 241310 Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter) na: 
Specjalista do spraw analizy ryzyka ubezpieczeniowego (underwriter); 3) 252902 
Specjalista bezpieczeństwa systemów telekomunikacyjnych na: Specjalista do spraw 
cyberbezpieczeństwa; 4) 261907 Radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na: 
Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 5) 411003 Pracownik 
kancelaryjny na: Pracownik biurowy; 6) 514103 Fryzjer męski na: Fryzjer męski 
(barber); 7) 751102 Jeliciarz na: Pracownik rozbiórki zwierząt); 8) 541301 
Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na: Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa; 
9) 911207 Sprzątaczka biurowa na: Sprzątaczka; 10) 932911 Pomocniczy robotnik w 
przemyśle przetwórczym na: Pomocniczy robotnik przemysłowy; 11) 933401 
Pracownik rozkładający towar na półkach na: 933401 Pracownik obsługi sklepu. 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-i-procedur-przygotowania-analizy-weryfikacyjnej-agencji-oceny-technologii-medycznych-oraz-wysokosci-oplaty-za-te-analize/
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W następstwie zmian, jakie zaszły w systemie oświaty w zakresie kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego, zmiany obejmują: 

 wprowadzenie 49-ciu nowych zawodów szkolnictwa branżowego, wprowadzonych do 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316, z późn. zm.), 
które nie występują w obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby 
rynku pracy z 2014 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 227); 

 oznaczenie literą „s” 5-ciu zawodów dotychczas ewidencjonowanych w KZiS, jako 
zawody rynkowe: 323014 PodologS; 343902 Asystent kierownika produkcji filmowej i 
telewizyjnejS; 712906 Monter stolarki budowlanejS; 713203 Lakiernik samochodowyS; 
731609 Zdobnik ceramikiS (obecnie zaczęły funkcjonować w systemie szkolnictwa 
branżowego); 

 usunięcie symbolu „s” z 32-ch zawodów występujących w KZiS z 2014 r. ( Dz. U. 2018 
r. poz. 227), jako zawody szkolne (zawody nie występują już w KZSB). Kształcenie w 
tych zawodach w systemie oświaty prowadzone jest do wygaśnięcia (czerwiec 2021 
r.). Zawody pozostaną w KZiS, jako tzw. zawody rynkowe. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-klasyfikacji-zawodow-i-specjalnosci-na-potrzeby-rynku-pracy-
oraz-zakresu-jej-stosowania/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano trzydzieści 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/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

 Rozporządzenie określa  rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na 

konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed 

pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty 

zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz 

projekty techniczne wymagają uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami 

ochrony przeciwpożarowej. Rozporządzenie określa ponadto podstawowe dane 

dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, które stanowią 

podstawę uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego; szczegółowy sposób 

dokonywania uzgodnień projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno- -budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego oraz sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu 

zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno- -budowlanego lub 

projektu technicznego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2021 r. 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-klasyfikacji-zawodow-i-specjalnosci-na-potrzeby-rynku-pracy-oraz-zakresu-jej-stosowania/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-klasyfikacji-zawodow-i-specjalnosci-na-potrzeby-rynku-pracy-oraz-zakresu-jej-stosowania/
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2/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 września 2021 r. w sprawie 

wzoru protokołu obowiązkowej kontroli 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 17 września 2021 roku 

(Dz.U. z 2021 roku, poz. 1719). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 59d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane. Opracowany wzór protokołu nie zakłada wprowadzenia 

zasadniczych zmian w stosunku do obecnie obowiązującego wzoru. Modyfikacje 

wynikają z uwzględnienia zmian dokonanych ustawą nowelizującą (m.in. rezygnacja z 

opisywania kubatury w ramach określenie zgodności budowy w zakresie 

charakterystycznych parametrów technicznych obiektu budowlanego) oraz 

dotychczasowej praktyki (m.in. wprowadzenie miejsca na wykazanie osób 

asystujących kontrolerowi).  Jednocześnie w związku z prowadzonymi pracami nad 

nowym wzorem protokołu zaproponowane zostały zmiany o charakterze technicznym. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2021 r. 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 września 2021 roku 

(Dz.U. z 2021 roku, poz. 1710). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Rozporządzenie określa wymagania w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, do których są obowiązani 

prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, w tym:  przypadki, w których są 

wymagane ciągłe pomiary emisji z instalacji, źródła spalania paliw albo z urządzenia 

spalania lub współspalania odpadów; przypadki, w których są wymagane okresowe 

pomiary emisji z instalacji, źródła spalania paliw albo z urządzenia spalania lub 

współspalania odpadów, oraz częstotliwości prowadzenia tych pomiarów; zakres 

wykonywania niektórych pomiarów; referencyjne metodyki wykonywania pomiarów; 

sposób ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 września 2021 r. 
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