
  

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 10 do 17 listopada 2021 roku 

Raport na dzień 17 listopada 2021 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 27. 
projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów 
członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one 
omówione w tekście poniżej. 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: Prawo 

wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (numer z 
wykazu MZ 1047). 

 

Projektowane rozporządzenie zastępuje przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 
grudnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo 
wykonywania zawodu lekarza dentysty (Dz. U. poz. 2480), wydanego na podstawie 
nieobowiązującego obecnie art. 6 ust. 8 ustawy. Nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty na nowo określiła wzory ww. dokumentów. 
Znowelizowane przepisy ustawy przewidują zastąpienie wersji papierowej dotychczasowego 
dokumentu pn. „Prawo wykonywania zawodu lekarza” (PWZL) i „Prawo wykonywania zawodu 
lekarza dentysty” (PWZLD) nowymi dokumentami w formie kart poliwęglanowych 
zabezpieczonych zgodnie z wymogami dotyczącymi dokumentów publicznych. 

Wydanie rozporządzenia na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7e ustawy z dnia 5 
grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ma na celu określenie nowych wzorów 
PWZL i PWZLD w postaci karty poliwęglanowej o wymiarach i zabezpieczeniach podobnych 
do karty dowodu osobistego zabezpieczonej przed przerobieniem, podrobieniem oraz użyciem 
przez osobę nieuprawnioną w oparciu o nowoczesne technologie. Dotychczasowe PWZL i 
PWZLD stanowią papierową wersję książeczki, w której zapisywane są niezbędne adnotacje 
dotyczące kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów zdobywanych w przebiegu 
kształcenia podyplomowego.  Nowe PWZL i PWZLD będą określać kwalifikacje zawodowe 
lekarza lub lekarza dentysty na dzień wydania karty. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-wzorow-
dokumentow-prawo-wykonywania-zawodu-lekarza-prawo-wykonywania-zawodu-lekarza-
dentysty/ 
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2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych 
warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi (numer 
z wykazu 727). 

 

W związku z upoważnieniem zawartym w art. 21 ust. 9 ustawy o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi MKIS przedkłada projekt rozporządzenia, które wskazuje na 
szczegółowe warunki zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi 
przez odwołanie do przepisów decyzji Komisji 2005/270/WE. Same szczegółowe warunki 
zostały określone w decyzji Komisji 2005/270/WE z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiająca 
formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. UE L 86 z 
5.4.2005, s. 6, Dz. Urz. UE L 160 z 25.6.2018, s. 6, Dz. Urz. UE L 112 z 26.4.2019, s. 26). Do 
wskazanych powyżej warunków zalicza się m.in.: 

 uwzględnianie w masie odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi masy 
odpadów w punkcie obliczeniowym (punkty określone w załączniku II do decyzji), 

 nieuwzględnianie masy odpadów odrzuconych przez zakład recyklingu 
(zanieczyszczenia) w masie poddanej recyklingowi, 

 uwzględnianie różnicy wilgotności odpadów opakowaniowych w punkcie pomiarowym 
i naturalnej wilgotności opakowań wprowadzanych do obrotu, 

 nieuwzględnianie odpadów danego rodzaju (np. z tworzyw sztucznych) niebędących 
odpadami opakowaniowymi, 

 identyfikację odpadów opakowaniowych z innych państw zmieszanych z odpadami 
zebranymi na terytorium kraju, 

 możliwość wydzielenia z popiołu paleniskowego odpadów opakowaniowych z metali i 
przekazania ich do recyklingu. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-klimatu-i-srodowiska-recykling-odpadow-opakowaniowych/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rocznych poziomów 

recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. (numer z 
wykazu 728). 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rocznych poziomów 
recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. stanowi realizację 
upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 

Projekt rozporządzenia określa roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych od 
2022 r. w perspektywie do 2030 r., które wprowadzający produkty w opakowaniach będą 
musieli zapewnić. Projekt rozporządzenia ma na celu zapewnienie płynnego dojścia do 
poziomów recyklingu określonych w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 
z 31.12.1994, str. 10, z późn. zm.) 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-klimatu-i-srodowiska-recykling-odpadow-opakowaniowych/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (numer z wykazu MZ 
1243). 
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Proponowana zmiana ma na celu wyłączenie stosowania do umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przepisów § 2 ust. 2, § 15, § 20-
22 i § 32 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanych dalej 
„OWU”. Konieczność zmiany § 33a OWU wynika z faktu, że od dnia 1 października 2021 r., 
zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1050), rozpoczęto wdrażanie opieki koordynowanej w podstawowej opiece 
zdrowotnej.  

Zmiany są wprowadzane stopniowo, zarówno w warunkach organizacyjnych realizacji umów, 
jak i w zasadach ich finansowania określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej 
„ustawą”. Obowiązujący od dnia 1 października 2021 r.  przepis art. 159 ust. 2b ustawy 
wprowadził  możliwość wyodrębnienia w umowach zawieranych ze świadczeniodawcami 
udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dodatkowych środków 
przeznaczonych na zapewnienie: 

1) koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą z uwzględnieniem innych zakresów świadczeń, o 
których mowa w art. 15 ust. 2, oraz osoby, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 
października 2017 r.  podstawowej opiece zdrowotnej (budżet powierzony); 

2) profilaktycznej opieki zdrowotnej (opłata zadaniowa); 

3) oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-
zdrowotnej-4/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania 
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (numer 
z wykazu 120). 

 

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadzi zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. poz. 188), dostosowujące do zmian wprowadzanych w ustawie z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Projekt rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone w art. 61 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez dostosowanie przepisów 
rozporządzenia w zakresie dotyczącym wyznaczania obszaru analizowanego dla 
przeprowadzenia na nim analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, w 
celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu. Wymogi dotyczące 
ustalenia nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, w drodze decyzji o warunkach zabudowy zostaną 
dostosowane do obecnego porządku prawnego oraz uporządkowane. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-ustalania-wymagan-dotyczacych-nowej-zabudowy-i-
zagospodarowania-terenu-w-przypadku-braku-miejscowego-planu-zagospodarowania-p/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów 

i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (numer z wykazu 
450). 
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Przedmiotowy projekt uwzględnia mające obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r. przepisy 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne.  

Projekt rozporządzenia zawiera następujące zmiany:  

 określa nowy wzór ewidencji przychodów, który uwzględnia nowe stawki ryczałtu, tj. 
14% oraz 12%,  

 określa składniki, które nie podlegają objęciu wykazem środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, tj.:  

1) budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, grunty lub 
prawo użytkowania wieczystego gruntu, związane z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w 
spółdzielni mieszkaniowej;  

2) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, którego wartość początkową ustala się zgodnie 
z art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-prowadzenia-
ewidencji-przychodow-i-wykazu-srodkow-trwalych-oraz-wartosci-niematerialnych-i-prawnych/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (numer z wykazu 5). 
 

Projekt rozporządzenia określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Celem określenia wymienionych warunków jest zapewnienie, że budynek będzie 
– stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  – zaprojektowany 
i wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, jednocześnie zapewniając: 

 spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych 
w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr305/2011 
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. 
UEL 88z04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących: a) nośności i stateczności 
konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c)higieny, zdrowia i środowiska, d) 
bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, e)ochrony przed hałasem, 
f)oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, g) zrównoważonego wykorzystania 
zasobów naturalnych; 

 warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: a) 
zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 
cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b)usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów; 

 możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie 
szerokopasmowego dostępu do Internetu; 

 możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 

 niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o 
których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w 
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 
1217), w tym osoby starsze; 

 minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o 
których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w 
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych, w ogólnej liczbie lokali 
mieszkalnych w budynku wielorodzinnym; 

 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-prowadzenia-ewidencji-przychodow-i-wykazu-srodkow-trwalych-oraz-wartosci-niematerialnych-i-prawnych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-prowadzenia-ewidencji-przychodow-i-wykazu-srodkow-trwalych-oraz-wartosci-niematerialnych-i-prawnych/


 ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską; 

 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 

 poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 

 warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-w-sprawie-warunkow-
technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej i jego wypłatę (numer z wykazu 285). 

 

Rozporządzenie określa tryb przekazywania gminom dotacji celowej oraz sposób jej 
rozliczania, a także zakres i tryb składania sprawozdań w tym zakresie, w celu zapewnienia 
sprawnego przekazywania gminom środków na dotację celową z budżetu państwa na 
postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę oraz zapewnienie prawidłowego 
wykorzystania tych środków. W przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności 
decyzji, wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody 
dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od dnia, w którym decyzja 
przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo 
stwierdzenia nieważności decyzji, stała się ostateczna. W przypadku gdy z przyczyn 
niezależnych od producenta rolnego wójt, burmistrz (prezydent miasta) nie złożył do 
właściwego miejscowo wojewody wniosku o przekazanie gminie dotacji w terminie, o którym 
mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia, wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego 
miejscowo wojewody dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od 
dnia stwierdzenia wystąpienia tych przyczyn. Wojewoda na podstawie złożonych przez 
wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków, o których mowa w ust. 1 i 1a 
rozporządzenia, w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania, składa do ministra właściwego do 
spraw rozwoju wsi dodatkowy wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację. 

Zmiana rozporządzenia ma na celu umożliwienie składania przez wojewodów do ministra 
właściwego do spraw rozwoju wsi dodatkowych wniosków o wydanie decyzji budżetowej na 
dotację, zbiorczo za cały poprzedni miesiąc do 5 dnia roboczego danego miesiąca. Gminy jako 
zadanie zlecone będą przeprowadzały postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 
producentom rolnym i jego wypłaty. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-przekazywania-gminom-dotacji-celowej-na-postepowanie-w-
sprawie-zwrotu-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorz-2/ 
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie 

problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych 
warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie 
psychologii transportu (numer z wykazu MZ 1244). 

 

Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie 
problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych 
warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-przekazywania-gminom-dotacji-celowej-na-postepowanie-w-sprawie-zwrotu-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorz-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-przekazywania-gminom-dotacji-celowej-na-postepowanie-w-sprawie-zwrotu-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorz-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-przekazywania-gminom-dotacji-celowej-na-postepowanie-w-sprawie-zwrotu-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorz-2/


psychologii transportu jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w 
art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.  

Projektowane rozporządzenie zawiera zmianę odesłań do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 
kierujących pojazdami w zakresie art. 105 w ust. 5 w pkt 1 i 2 dotycząca zastąpienia wyrazów 
„art. 99 ust. 1 pkt 5” wyrazami „art. 98a ust. 1 pkt 2” oraz rezygnacji z wydawania decyzji przez 
właściwego starostę o skierowaniu osoby na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu 
ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, gdyż 
z dniem 5 grudnia 2021 r. starosta będzie wysyłać jedynie informację o obowiązku poddania 
się odpowiednio badaniom lekarskim, badaniom psychologicznym lub o obowiązku 
ukończenia odpowiednich kursów reedukacyjnych, zgodnie z art. 98a ust. 3 dodanym ustawą 
z dnia 14 października 2021 r. (Dz. U. poz. 1997). Pozostała część projektowanego 
rozporządzenia w stosunku do poprzedniego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 
grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej 
i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania 
lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2019 r. poz. 
140 i 2111) nie uległa zmianie. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-kursu-
reedukacyjnego-w-zakresie-problematyki-przeciwalkoholowej-i-przeciwdzialania-narkomanii-
oraz-szczegolowych-warunkow-i-trybu-kierowania-na-badania-lekarskie-lu/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano trzydzieści 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 Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie 

określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla 

odpadów destruktu asfaltowego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 17 listopada 2021 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2021, poz. 2067). 

 Celem rozporządzenia jest określenie warunków, po spełnieniu których destrukt 

asfaltowy, przestanie być traktowany jako odpad. Ma to na celu ułatwienie jego 

stosowania w budownictwie drogowym tak, aby nie było wątpliwości, co do jego jakości 

oraz prawidłowego i bezpiecznego wykorzystania. Celem wprowadzenia przepisów 

jest ograniczenie eksploatacji złóż surowców naturalnych i zastąpienie naturalnych 

kruszyw. Przynieść to ma korzyści dla środowiska i ograniczyć magazynowanie 

destruktu asfaltowego na hałdach. Takie rozwiązanie wpisuje się również w założenia 

gospodarki o obiegu zamkniętym. Wydając rozporządzenie, wzięto pod uwagę normę 

PN-EN 13108-8:, która określa wymagania w zakresie klasyfikacji i charakterystyki 

destruktu asfaltowego jako zasadniczego materiału do mieszanek mineralno-

asfaltowych. Obecnie normy te są powszechnie stosowane przez wykonawców dróg. 

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do destruktu asfaltowego z frezowania, 

poddawanego recyklingowi w technologii prowadzonej za pomocą maszyn i urządzeń 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-kursu-reedukacyjnego-w-zakresie-problematyki-przeciwalkoholowej-i-przeciwdzialania-narkomanii-oraz-szczegolowych-warunkow-i-trybu-kierowania-na-badania-lekarskie-lu/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-kursu-reedukacyjnego-w-zakresie-problematyki-przeciwalkoholowej-i-przeciwdzialania-narkomanii-oraz-szczegolowych-warunkow-i-trybu-kierowania-na-badania-lekarskie-lu/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-kursu-reedukacyjnego-w-zakresie-problematyki-przeciwalkoholowej-i-przeciwdzialania-narkomanii-oraz-szczegolowych-warunkow-i-trybu-kierowania-na-badania-lekarskie-lu/
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2067
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2067
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2067


w miejscu jego wytworzenia (np. za pomocą urządzenia, które jednocześnie frezuje i 

kładzie nową nawierzchnię), gdyż w tej sytuacji nie dochodzi do wytworzenia odpadów. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 

5, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

2/ Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 17 listopada 2021 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2021, poz. 2065). 

 Rozporządzenie uzupełnia i doprecyzowuje przepisy rozporządzenia Ministrów 

Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych w zakresie niektórych znaków i sygnałów 

drogowych, a także wprowadza nowe znaki pionowe wraz z ich wzorami graficznymi. 

W dotychczas obowiązujących przepisach przywołanego wyżej rozporządzenia 

zidentyfikowane zostały braki w zakresie wzorów oraz znaczenia niektórych znaków 

drogowych pionowych, skutkujące ograniczeniem informacji (lub brakiem precyzji 

podawanych informacji) otrzymywanych przez uczestników ruchu drogowego, m.in. na 

autostradach oraz drogach ekspresowych. Zmiany wprowadzane rozporządzeniem 

obejmują m.in.: wprowadzenie możliwości umieszczania pod znakami D-18 „parking”, 

D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony” tabliczki z 

napisem „EV”, określającym miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych 

oraz tabliczki z napisem „EV ładowanie”, określającym miejsce przeznaczone na postój 

pojazdów elektrycznych wyłącznie na czas ładowania, a także tabliczek z napisem: 

„CNG”, „LNG” lub  „wodór (H2)” określającym odpowiednio miejsce przeznaczone na 

postój pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem 

ziemnym (LNG) lub wodorem”; dodanie nowych znaków: D-23b „stacja paliwowa z 

punktem ładowania pojazdów elektrycznych” oraz znak D-23c „punkt ładowania 

pojazdów elektrycznych”; wprowadzenie możliwości umieszczania wewnątrz znaków 

poziomych P-18 „stanowisko postojowe” oraz P-20 „koperta” napisów: „EV”, „CNG”, 

„LNG” lub „H2” oznaczających odpowiednio miejsce przeznaczone na postój pojazdów: 

elektrycznych (EV), napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym 

gazem ziemnym (LNG) lub wodorem (H2)”. 

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

przepisów wskazanych w § 3 rozporządzenia. 
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