
  

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 26 sierpnia do 1 września 2021 roku 

Raport na dzień 1 września 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 14. 

projektów rozporządzeń 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 i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska 
Miedź przygotowano uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu dokumentu 
strategicznego Dolnośląski Ład (w części programowej) oraz propozycję dot. projektu 
Dolnośląska Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0 (w ramach części wykonawczej), które zostały 
przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/uwagi-zppm-w-sprawie-projektu-programu-
dolnoslaski-lad/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 

rok 2022 (numer z wykazu UD199) 
 

Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2022 jest związane z 
koniecznością ustawowych zmian mających na celu m.in. stworzenie materialnych podstaw 
prawnych pozwalających na wydatkowanie środków efektywnie i skuteczne realizowanie 
zadań publicznych przez państwo, jak również ograniczenie niektórych wydatków budżetu 
państwa. Projektowane zmiany ustawowe są niezbędne dla prawidłowej realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2022 i są z nią nierozerwalnie związane. 

W projekcie zaproponowano ustalenie odpisów na fundusze socjalne w oparciu o wartości z 
roku 2019. Stanowi to odmrożenie podstaw do naliczania tych funduszy w stosunku do 
regulacji z roku 2021 o jeden rok. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 
ograniczenie wydatków jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa, 
poprzez „zamrożenie” podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych w roku 2022. Projektowana zmiana w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych polega na „zamrożeniu” odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń na poziomie ustawowym z 2020 r. (dalej: „ZFŚS”), co oznacza, że będzie on 
naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 
2019 r. (4.434,58 zł). ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w 
stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób. Wysokość odpisu podstawowego wynosi 
na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 
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narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne 
wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W przypadku sfery budżetowej 
(jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wydatki na ZFŚS mają 
charakter obligatoryjny i w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych obciążają 
budżet państwa. Dla pozostałych pracodawców zasady tworzenia Funduszu zależą od liczby 
zatrudnionych osób. 

We wszystkich przypadkach przepisy umożliwiają jednak pewną swobodę regulacji w 
granicach określonych ww. ustawą, w tym: dopuszczają zarówno rezygnację z tworzenia 
ZFŚS, jak również dają możliwość do określenia wysokości odpisu na ZFŚS na wyższym, jak 
i niższym poziomie niż ustawowy. Dodatkowo w roku 2022 wprowadzone zostaną przepisy, iż 
odpis na ZFŚS dla nauczycieli dokonywany w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2019 
r. „Zamrożenie” bazy stanowiącej podstawę do naliczania odpisu na fundusz socjalny dla 
emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb 
mundurowych zapobiega wzrostowi wydatków budżetu państwa – na poziomie wydatków na 
emerytury i renty ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2019. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-
sluzacych-realizacji-ustawy-budzetowej-na-rok-2022/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (numer z 

wykazu UC89) 
 

Od dnia 31 grudnia 2020 r. krajowe przepisy i procedury państw członkowskich UE dotyczące 
cywilnych użytkowników bezzałogowych statków powietrznych (BSP) zostały zastąpione 
przepisami UE, z uwzględnieniem przepisów przejściowych określonych w art. 22 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie 
przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. 
UE. L 152 z 11.06.2019, str. 45, z późn. zm.) 

Jedną z największych zmian względem dotychczas obowiązujących w RP regulacji w 
przedmiotowym zakresie jest zastąpienie podziału na loty o charakterze sportowym lub 
rekreacyjnym oraz na loty inne niż sportowe i rekreacyjne, podziałem na operacje wykonywane 
w kategorii „otwartej”, „szczególnej” i „certyfikowanej”, zgodnie z zasadami przewidzianymi w 
rozporządzeniu wykonawczym, urządzeniami o parametrach określonych w rozporządzeniu 
delegowanym. Komercyjne wykorzystywanie BSP, dotychczas możliwe jedynie dla 
posiadaczy świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
wykorzystywanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, stało się ogólnodostępne. 

W projekcie przewiduje się w szczególności: 

 określenie zasad wykonywania operacji z użyciem systemów BSP; 

 uregulowanie możliwości wyznaczania przez PAŻP stref geograficznych dla systemów 
BSP, przedłużenia obowiązywania stref geograficznych dla systemów BSP i 
ponownego wyznaczania stref geograficznych dla BSP, a także procedury 
postępowania z wnioskami składanymi w tej sprawie; 

 wskazanie wysokości stawek opłat za czynności przewidziane w projektowanej 
regulacji; 

Projekt oddziałuje na organy jednostek samorządu terytorialnego poprzez umożliwienie 
składania wniosków o wyznaczenie  stref geograficznych dla BSP, umożliwienie działań lub 
usług będących pod kontrolą i wchodzących w zakres odpowiedzialności organów samorządu 
terytorialnego, podejmowanych w interesie publicznym przez organ samorządu terytorialnego 
lub w jego imieniu, z użyciem systemów BPS. 
 
Projekt ustawy na etapie opiniowania (4 etap). 
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-lotnicze-
oraz-niektorych-innych-ustaw/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji dotyczących 
minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (numer z 
wykazu 374). 

 

Wydanie rozporządzenia jest związane z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 
2021/763 z dnia 23 kwietnia 2021 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne do 
celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do sprawozdawczości 
nadzorczej w obszarze minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań 
kwalifikowalnych oraz podawania tego wymogu do wiadomości publicznej (Dz. Urz. UE L 168 
z 12.05.2021, str. 1), ponieważ istnieje konieczność dookreślenia pewnych kwestii 
dotyczących przekazywania informacji do BFG na poziomie krajowym. 

Wydanie rozporządzenia doprecyzuje krajowe procedury regulujące techniczne i 
organizacyjne aspekty przekazywania przez podmioty informacji dotyczących minimalnego 
poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych do Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, a w przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych –  określi 
sposób i tryb przekazywania informacji oraz terminy ich przekazywania. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-w-sprawie-
przekazywania-bankowemu-funduszowi-gwarancyjnemu-informacji-dotyczacych-
minimalnego-poziomu-funduszy-wlasnych-i-zobowiazan-kwalifikowalnych/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i 
Nauce POL-on (numer z wykazu 74). 

 

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwany dalej 
„systemem POL-on”, jest prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, oraz przepisów wydanych na 
podstawie art. 353 ustawy, tj. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 
marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o 
Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. poz. 496, z późn. zm.). Jednym z problemów 
zgłaszanych przez środowisko naukowe jest obowiązek podawania w wykazie pracowników 
systemu POL-on międzynarodowego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and 
Contributor ID), zwanego dalej „ORCID”. Monografie naukowe i artykuły naukowe, zgodnie z 
art. 265 ust. 11 ustawy, są uwzględniane w ewaluacji jakości działalności naukowej, jeżeli 
informacje o nich zostaną umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem 
elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami, 
określonego na podstawie przepisów nowelizowanego rozporządzenia. 

Zmiany przewidziane w projektowanym rozporządzeniu dotyczą: 

 wprowadzenia zmiany w zakresie ORCID polegającej na rezygnacji z obowiązku 
podawania w systemie POL-on informacji o numerze ORCID; 

 uzupełnienia zakresu informacji o publikacjach naukowych wprowadzanych do 
systemu POL-on, o informacje dotyczące kosztów opublikowania artykułów 
naukowych w czasopismach naukowych i kosztów wydania monografii naukowych w 
wydawnictwach oraz źródeł finansowania tych kosztów (subwencja na utrzymanie i 
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rozwój potencjału badawczego, środki przyznane na realizację projektów w zakresie 
badań naukowych lub prac rozwojowych, inne); 

 poszerzenie zakresu danych zawartych w wykazie instytucji systemu POL-on 
dotyczących aparatury naukowo-badawczej oraz inwestycji przez uwzględnienie w 
systemie POL-on danych o inwestycjach związanych nie tylko z działalnością 
naukową lub kształceniem, ale również finansowanych z innych źródeł; 

 rezygnacji ze zbierania w ramach danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 15 i 
16 ustawy, informacji o nakładach bieżących ogółem na badania naukowe i prace 
rozwojowe, nakładach inwestycyjnych ogółem na badania naukowe i prace 
rozwojowe oraz ograniczenia informacji o źródłach pochodzenia środków; 

 rozszerzenia zakresu danych gromadzonych w wykazie studentów o informację 
dotyczącą realizacji przez studenta studiów wspólnych; 

 doprecyzowania przepisu dotyczącego wprowadzania do systemu POL-on informacji 
o opisie bibliograficznym i streszczeniu osiągnięć naukowych będących rezultatem 
badań naukowych lub prac rozwojowych przez wskazanie, że informacje wymagane  w 
tym zakresie dotyczą „dowodów wpływu działalności naukowej”, a nie „wpływu 
działalności naukowej”. 

W nowelizacji zaproponowano również doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów 
nowelizowanego rozporządzenia, w tym: 

 uzupełnienie informacji wprowadzanych do wykazu osób ubiegających się o stopień 
doktora o informację o dacie odmowy nadania stopnia doktora oraz decyzji uchylającej 
decyzję o nadaniu stopnia doktora albo decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie 
nadania stopnia doktora; 

 zmianę w zakresie wprowadzania danych do wykazu osób ubiegających się o stopień 
doktora polegającą na wskazaniu jako początek biegu terminu na wprowadzenie tych 
danych do systemu POL-on dnia rozpoczęcia kształcenia przez doktoranta albo dnia 
wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie 
eksternistycznym; 

 doprecyzowanie przepisów dotyczących: 

1. oznaczania danych w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora jako 
archiwalnych przez uzupełnienie sytuacji finalizujących postępowanie o przypadki 
odmowy nadania stopnia albo umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia, 

2. terminu wprowadzania danych dotyczących postępowania w sprawie nadania stopnia 
doktora habilitowanego. 

 
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-danych-przetwarzanych-w-zintegrowanym-systemie-informacji-o-
szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-pol-on/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (numer z wykazu 55). 
 

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551) wynika z dotychczasowych 
doświadczeń związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji. 

Przewidziane w projekcie rozporządzenia rozwiązania zakładają: 

1) rezygnację z ewaluacji jako formy nadzoru pedagogicznego  

Nadzór pedagogiczny będzie sprawowany w trzech formach: 

a) kontroli, 

b) wspomagania, 
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c) monitorowania. 

2) rozszerzenie zakresu kontroli Kontrola została zdefiniowana jako działania organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole 
lub placówce w celu oceny: 

a) stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, 

b) przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce, 

c) efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 
statutowej szkoły lub placówki. 
 
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-nadzoru-pedagogicznego/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych 

wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii 
pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie 
pracy socjalnej (numer z wykazu 53). 

 

W projekcie rozporządzenia określono minimalne wymogi programowe z zakresu metodyki i 
metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w 
zakresie pracy socjalnej uwzględniając tematykę wykładów oraz minimalną liczbę godzin ich 
trwania. 

Przewidziane w projekcie rozporządzenia rozwiązania spowodują ułatwienie rekrutacji na 
stanowiska pracowników socjalnych. Oczekuje się, że regulacja zwiększy liczbę pracowników 
socjalnych zatrudnionych w PCPR-ach, których w ciągu obserwowanych 5 ostatnich lat ubywa 
pomimo istniejącej oferty zatrudnienia, jak również w przypadku JST ułatwienie rekrutacji na 
stanowiska pracowników socjalnych. Oczekuje się, że regulacja zwiększy liczbę zatrudnionych 
pracowników socjalnych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-
minimalnych-wymogow-programowych-dla-studiow-podyplomowych-z-zakresu-metodyki-i-
metodologii-pracy-socjalnej-w-uczelni-realizujacej-studia-na-kierunku-praca-socja/ 
 
 
II. Ogłoszone akty prawne, komunikat (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści dwa akty prawne, 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 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana 30 sierpnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dziennik 

Ustaw z 2021, poz. 1595). 

 Ustawa dotyczy wdrożenia do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/1160 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej 

dyrektywy 2009/65/WE i 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-nadzoru-pedagogicznego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-nadzoru-pedagogicznego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-minimalnych-wymogow-programowych-dla-studiow-podyplomowych-z-zakresu-metodyki-i-metodologii-pracy-socjalnej-w-uczelni-realizujacej-studia-na-kierunku-praca-socja/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-minimalnych-wymogow-programowych-dla-studiow-podyplomowych-z-zakresu-metodyki-i-metodologii-pracy-socjalnej-w-uczelni-realizujacej-studia-na-kierunku-praca-socja/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-minimalnych-wymogow-programowych-dla-studiow-podyplomowych-z-zakresu-metodyki-i-metodologii-pracy-socjalnej-w-uczelni-realizujacej-studia-na-kierunku-praca-socja/


prowadzonej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania; implementacji do 

krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2020/1504 z dnia 7 października 2020 r. zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w 

sprawie rynków instrumentów finansowych. 

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

przepisów wskazanych w art. 9 ustawy. 

2/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 sierpnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców 

Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 30 sierpnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dziennik Ustaw z 2021, poz. 1593). 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie 

w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi 

Agencji Rezerw Materiałowych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego 

zawartego w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, 

produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, 

zwanej dalej „ustawą”. Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych 

mocą art. 67 przekształca Agencję Rezerw Materiałowych w Rządową Agencję Rezerw 

Strategicznych. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przejmuje byt prawny, 

kompetencje oraz majątek Agencji Rezerw Materiałowych. Ustawa o rezerwach 

strategicznych mocą art. 59 zmienia wyrażenie „Agencja Rezerw Materiałowych” na 

„Rządową Agencję Rezerw Strategicznych” w ustawie o zapasach ropy naftowej. 

Celem projektu rozporządzenia jest dostosowanie zmienianego rozporządzenia do 

powołania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejsce Agencji Rezerw 

Materiałowych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach 

strategicznych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

3/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 30 sierpnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dziennik Ustaw z 2021, poz. 1583). 

 W rozporządzeniu przewiduje się:  

1) przedłużenie do dnia 30 września 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, 

nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego; 

2) rozszerzenie katalogu podmiotów, które zwolnione są obowiązku odbycia 

kwarantanny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej (uczestnik 

międzynarodowej konferencji, organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przez instytucję państwową lub samorządową);  

3) modyfikację przepisów dotyczących warunków prowadzenia, w pociągu objętym 

obowiązkową rezerwacją miejsc, działalności polegającej na przygotowywaniu i 

podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom 



dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na 

miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz 

związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 56.30.Z); 

4) rozszerzenie katalogu sytuacji, w których nie stosuje się nakazu zasłaniania ust 

i nosa (osoby biorące udział w określonych egzaminach);   

5) rozszerzenie katalogu sytuacji, do których nie stosuje się ograniczeń 

dotyczących limitów osób biorących udział w określonych spotkaniach 

(egzaminach). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2021 r. 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części 

wód podziemnych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 27 sierpnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dziennik Ustaw z 2021, poz. 1576). 

 Istotą rozwiązań wprowadzanych w rozporządzeniu jest utrzymanie w porządku 
prawnym szeregu przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej dotyczących monitoringu 
jednolitych części wód powierzchniowych (rodzaje monitoringu i cele ich ustanowienia, 
kryteria wyboru jednolitych części wód do monitorowania, rodzaje punktów pomiarowo-
kontrolnych i kryteria ich wyznaczania, zakres i częstotliwość prowadzonych badań dla 
poszczególnych elementów klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego 
jednolitych części wód w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych 
zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych, z 
uwzględnieniem specyfiki poszczególnych typów wód, a w przypadku stanu 
chemicznego – także z uwzględnieniem rodzajów matrycy lub taksonu rozumianego 
jako jednostka systematyki organizmów, w tym fauny i flory ekosystemów wodnych, 
zakres prowadzonych badań dla poszczególnych elementów klasyfikacji potencjału 
ekologicznego i stanu chemicznego sztucznych jednolitych części wód 
powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, a w 
przypadku stanu chemicznego – także z uwzględnieniem rodzajów matrycy lub 
taksonu, metodyki referencyjne oraz warunki zapewnienia jakości pomiarów i badań, 
liczbę i kryteria wyboru punktów pomiarowo-kontrolnych oraz zakres i częstotliwość 
badania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawartych na 
liście obserwacyjnej) i podziemnych (rodzaje monitoringu i cele ich ustanowienia, 
kryteria wyboru jednolitych części wód do monitorowania, kryteria wyznaczania 
punktów pomiarowo-kontrolnych, zakres i częstotliwość monitoringu, metodyki 
referencyjne oraz warunki zapewnienia jakości monitoringu). 
Rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża: 
1) dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, Dz. Urz. WE L 331 z 15.12.2001, str. 1 – Dz.Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 358, Dz. Urz. UE L 81 z 20.03.2008, str. 
60, Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84, Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, 
Dz. Urz. UE L 226 z 24.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8 i Dz. 
Urz. UE L 311 z 31.10.2014, str. 32), zwana dalej „Ramową Dyrektywą Wodną”; 
2) dyrektywę 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i 



pogorszeniem ich stanu (Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str. 19 i Dz. Urz. UE L 182 
z 21.06.2014, str. 52); 
3) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, 
zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 
84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84 i Dz. Urz. 
UE L 226 z 24.08.2013, str. 1); 
4) dyrektywę Komisji 2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiającą, na mocy 
dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w 
zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód (Dz. Urz. UE L 201 z 
01.08.2009, str. 36). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z 

wyjątkiem § 6, § 7 ust. 2 i § 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

5/ Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne 

 Ustawa została opublikowana 26 sierpnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dziennik 

Ustaw z 2021, poz. 1564). 

 Ustawa dotyczy zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; 

doprecyzowanie wymogów formalnych, jakie należy spełnić, ubiegając się o 

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń 

kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 

szkodliwe dla środowiska wodnego. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1564

