
  

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 9 do 15 grudnia 2021 roku 

Raport na dzień 15 grudnia 2021 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 38. 
projektów rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz 
poszczególnych Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 8. projektów rozporządzeń dotyczących 
podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały 
one omówione w tekście poniżej. 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie (numer z wykazu 

UD230) 
 

Projekt ustawy odpowiada m.in. na problem znacznych obciążeń, jakie ponoszone są przez 
podmiot powierzający pracę, m.in. w związku ze zgłoszeniem do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS), obsługą korespondencji z ZUS i naliczaniem składek na ubezpieczenie, 
wyrejestrowywaniem z ZUS oraz naliczaniem podatku dochodowego. Obciążenia te są 
szczególnie uciążliwe dla mikroprzedsiębiorstw, osób fizycznych oraz rolników ze względu na 
brak zasobów, które można przeznaczyć na wypełnianie zobowiązań administracyjnych oraz 
brak wiedzy co do szczegółowych wymogów prawa. W przypadku mikroprzedsiębiorców 
obniża to ich konkurencyjność oraz stanowi poważną barierę w ich rozwoju i zwiększaniu skali 
działalności, przyczyniając się do utrwalania w Polsce niekorzystnej struktury, z dominacją 
mikropodmiotów. 

Głównym założeniem ustawy jest rozbudowa istniejącego już systemu teleinformatycznego na 
portalu praca.gov.pl o nowe funkcjonalności. System będzie też zintegrowany z systemem 
Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji 
dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 i 2320) w zakresie zawierania umów przez 
mikroprzedsiębiorcę. 

W projekcie przewiduje się rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego oraz podpisu 
osobistego do zwierania umów. Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), (art. 29 § 1) umowę 
o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli zaś umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem 
formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza 
pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. 

Projektowane zmiany: 

 udostępnienie przez ministra właściwego do spraw pracy systemu teleinformatycznego 
umożliwiającego zawieranie umówwedług gotowych wzorów. Dostęp do systemu 



teleinformatycznego będzie zapewniony po zalogowaniu się za pomocą profilu 
zaufanego, na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl; 

 rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego ze spraw urzędowych na zawieranie 
umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się 
odpowiednio przepisy o zleceniu, umów uaktywniających oraz umów o pomocy przy 
zbiorach na portalu praca.gov.pl; 

 wprowadzenie gotowych do wypełniania wzorów umów, które będą udostępniane 
w systemie teleinformatycznym, co zapewni ich sprawną dystrybucję oraz ułatwi 
wszystkim osobom zainteresowanym ich zawarciem (mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, 
a także osobom fizycznym) obsługę całego procesu zawierania umów. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-niektorych-umowach-
zawieranych-elektronicznie/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo 

energetyczne (numer z wykazu: druk senacki nr 578) 
 

Energetyka obywatelska to wielka szansa dla polskiej gospodarki – jej rozwój przyczyni się do 
stworzenia setek tysięcy stałych miejsc pracy, pobudzi przedsiębiorczość i innowacje. To także 
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju dzięki ograniczeniu zależności od dostaw 
surowców energetycznych z zagranicy. Inwestycje w energetykę odnawialną i efektywność 
energetyczną mogą zostać również wykorzystane w walce z ubóstwem energetycznym, które 
w Polsce staje się rosnącym problemem społecznym. 

Energetyka prosumencka rozwijała się natomiast w segmencie gospodarstw domowych, w 
domach jednorodzinnych, w sektorze małych przedsiębiorstw i rolnictwa. Na koniec 2020 r. 
funkcjonowało w Polsce ok. 457 400 mikroinstalacji (wzrost o 196,2% w stosunku końca 2019 
r.) o łącznej mocy ok. 3006 MW (dane Polskiego Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej). Ruch prosumencki to nie tylko dodatkowe MWh wyprodukowane przez 
obywateli. To także wzrost świadomości energetycznej znacznej części społeczeństwa, 
możliwość przejścia w ogrzewnictwie indywidualnym na bezemisyjne systemy produkcji ciepła 
bez wzrostu kosztów eksploatacyjnych, a także stworzenie milionom Polaków możliwości 
uczestnictwa w transformacji energetyczno – klimatycznej i uzyskanie przychodów z takiej 
działalności. 

Projekt ustawy proponuje nowe rozwiązania w przedmiotowym zakresie. Przewiduje się 
wprowadzenie do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii definicji 
nowych podmiotów, które mogą funkcjonować na rynku:– elektroprosument energii 
odnawialnej – odbiorca wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł 
energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, mikroinstalacji wyposażonej w magazyn energii 
lub instalacji magazynującej energię i oddającą energię w dowolnym momencie, pod 
warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności 
gospodarczej,– elektroprosument zbiorowy energii odnawialnej – odbiorca wytwarzający 
energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w 
mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do jednej sieci dystrybucyjnej za 
pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, lub grupy takich 
budynków, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą 
energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej 
działalności gospodarczej,– elektroprosument wirtualny energii odnawialnej – odbiorca 
wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne 
potrzeby, bez względu na lokalizację, w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do 
jednej lub wielu sieci dystrybucyjnych w innym miejscu niż miejsce, lub miejsca dostarczania 
energii elektrycznej do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest przyłączona do sieci 
dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku 
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wielolokalowego, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą 
energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej 
działalności gospodarczej.– agregator sprzedaży – osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną i zdolność do czynności 
prawnych, zawierający umowę uprawniającą go do reprezentacji prosumentów zbiorowych 
energii odnawialnej lub prosumentów wirtualnych energii odnawialnej, w szczególności w 
relacjach ze sprzedawcą oraz operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, 
oraz dokonywania czynności dotyczących prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub 
prosumenta wirtualny energii odnawialnej w szczególności w zakresie wewnętrznych 
rozliczeń, oraz bilansowania energii elektrycznej. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych – inicjatywa Senatu RP (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odnawialnych-
zrodlach-energii-oraz-ustawy-prawo-energetyczne/ 
 
3. Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników 

medycznych (numer z wykazu UD 44) 
 

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych 
ma na celu wprowadzenie do systemu prawnego przepisów regulujących w sposób 
kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego, utworzenie ram prawnych dla 
działania samorządu ratowników medycznych oraz zasad odpowiedzialności zawodowej 
ratowników medycznych. 

Projekt ustawy zawiera przepisy regulujące w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu 
ratownika medycznego, w szczególności określa wymagane uprawnienia kwalifikacyjne, 
zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawody ratownika medycznego, zasady 
wykonywania tego zawodu, organizacji kształcenia przed i podyplomowego oraz ponoszenia 
odpowiedzialności zawodowej, jak również utworzenia samorządu ratowników medycznych. 

Art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stwarza możliwość utworzenia samorządu 
zawodowego reprezentującego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego i 
sprawującego pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu 
publicznego i dla jego ochrony. Dlatego też projektowana regulacja wprowadza do systemu 
prawnego przepisy powołujące samorząd zawodowy ratowników medycznych i regulujące 
jego organizację, tak jak to ma miejsce w przypadku innych zawodów medycznych jak: lekarze, 
lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni i fizjoterapeuci. 

Projekt ustawy reguluje wymagania kompetencyjne i kwalifikacyjne do wykonywania czynności 
ratownika medycznego uregulowane obecnie w ustawie PRM i zobowiązuje organy 
ewidencyjne samorządu zawodowego do weryfikacji zgodności posiadanych kwalifikacji z 
wymaganiami kwalifikacyjnymi dla tego zawodu. Projekt ustawy wprowadza również instytucję 
jawnego rejestru pozwalającego na identyfikację ratownika medycznego i określenie jego 
kwalifikacji. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu 
prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz uzyskaniu wpisu do rejestru 
ratowników medycznych. Prawo wykonywania zawodu będzie wydawała Krajowa Rada 
Ratowników Medycznych, będąca organem samorządu ratowników medycznych. 
 
Projekt ustawy na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zawodzie-ratownika-medycznego-
oraz-samorzadzie-ratownikow-medycznych/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (numer z wykazu 11). 
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Głównym celem projektu jest umożliwienie otrzymania przez przedsiębiorców  od dnia 1 
stycznia 2022 r. regionalnej pomocy inwestycyjnej na projekty spełniające warunki inwestycji 
początkowej zgodnie z nową mapą pomocy regionalnej. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych 
na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1465) przewiduje udzielanie regionalnej pomocy 
inwestycyjnej, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). 
W związku z trwającymi pracami nad projektem nowego rozporządzenia RM w sprawie 
ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027 (Dz. U. poz. …..) na podstawie nowego 
komunikatu KE „Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa” (Dz. Urz. UE C 153 z 
29.04.2021, str. 1), istnieje konieczność nowelizacji rozporządzenia MIiR, która zapewni jego 
zgodność z Wytycznymi i z nowym rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy 
regionalnej oraz umożliwi jego prawidłowe stosowanie po dniu 31 grudnia 2021 r. 

Biorąc pod uwagę wejście w życie rozporządzenia RM w sprawie ustalenia mapy pomocy 
regionalnej na lata 2022-2027, które określa obszary kraju kwalifikujące się do pomocy 
regionalnej oraz maksymalne wielkości pomocy dla tych obszarów począwszy od dnia 1 
stycznia 2022 r., konieczne jest dostosowanie przepisów dotyczących możliwości udzielania 
pomocy regionalnej dużemu przedsiębiorcy w regionach „c” oraz skorygowanie wartości 
dostosowanej kwoty pomocy dla poszczególnych obszarów Polski kwalifikujących się do 
objęcia regionalną pomocą inwestycyjną. Z uwagi na fakt, iż udzielanie pomocy na podstawie 
środków pochodzących z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 
możliwe będzie do końca 2023 r, konieczne jest także określenie końcowego terminu 
obowiązywania rozporządzenia. Ponadto z uwagi na potrzebę zapewnienia równego 
traktowania wnioskodawców, konieczne jest uregulowanie okresu przejściowego pomiędzy 
obowiązywaniem dwóch reżimów prawnych, tj. mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2021 
oraz mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-regionalnej-pomocy-inwestycyjnej-w-ramach-
regionalnych-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze 
środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2021-2022 (numer z wykazu 460). 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 
69h ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników (Dz.U. z 2021 r. poz. 425, z późn. zm.) dla ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych do wydania rozporządzenia określającego szczegółowy sposób 
postępowania w zakresie nabywania oraz obejmowania akcji przez Skarb Państwa, 
reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, ze środków Funduszu Reprywatyzacji. 
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 
innych ustaw w art. 19 umożliwia ministrowi właściwemu do spraw budżetu przekazanie, na 
wniosek Prezesa Rady Ministrów, Funduszowi skarbowych papierów wartościowych z 
przeznaczeniem na nabywanie lub obejmowanie, w latach 2021 i 2022, przez Skarb Państwa, 
reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji w spółkach, w tym na przeciwdziałanie 
społeczno-gospodarczym skutkom choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

Projektowane zmiany: 
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1. Umowę nabycia akcji, umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia akcji lub umowę objęcia 
akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu zawiera Prezes Rady Ministrów. 

2. Przekazanie środków lub skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w 19 
ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw z Funduszu na sfinansowanie nabycia lub objęcia przez Skarb 
Państwa akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych będzie następowało na 
pisemne zlecenie składane dysponentowi Funduszu przez Prezesa Rady Ministrów. 

3. W celu stwierdzenia, czy Skarb Państwa, obejmując akcje będzie działał na warunkach 
akceptowalnych dla inwestora prywatnego, niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej 
pozycji na rynku świadczonych usług będzie sporządzał test prywatnego inwestora. 

4. Dysponent Funduszu będzie prowadził obsługę finansowo-księgową realizacji umowy 
nabycia akcji, umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji oraz umowy objęcia akcji 
ze środków Funduszu. 

Projekt rozporządzenia może wywoływać skutki finansowe i kapitałowe na spółki notowane na 
GPW, a także wszystkie spółki publiczne. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-
szczegolowego-sposobu-postepowania-w-zakresie-nabywania-lub-obejmowania-przez-
skarb-panstwa-akcji-ze-srodkow-funduszu-reprywatyzacji-w-latach-2021-2022/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie mieszkań chronionych (numer z wykazu RD58). 
 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 
53 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z 
późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 
2018 r. w sprawie mieszkań chronionych zawiera przepisy określające minimalne standardy 
usług świadczonych w mieszkaniach chronionych oraz minimalne standardy pomieszczeń w 
mieszkaniu chronionym. W zakresie standardów pomieszczeń (§ 6 ust. 1) wymagane jest, aby 
minimalna powierzchnia użytkowa przypadająca dla jednej osoby korzystającej ze wsparcia w 
mieszkaniu chronionym była nie mniejsza niż 12 m2, przy czym liczba osób w mieszkaniu 
chronionym nie może być większa niż 7. Jednocześnie w przepisie 
dostosowującym  wskazano, że od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. liczba osób 
w mieszkaniu chronionym nie może być większa niż 10 osób (§ 7 ust. 2). 

Proponuje się zmianę przepisu dostosowującego rozporządzenia (§ 7 ust. 2), tj. wydłużenie 
okresu dochodzenia do standardu w zakresie maksymalnej liczby 7 osób w mieszkaniu 
chronionym do dnia 31 grudnia 2023 r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień oraz konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-mieszkan-chronionych/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie 

rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (numer z 
wykazu 155). 

 

Opracowanie projektu rozporządzenia związane jest z art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 
listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660). Zgodnie z tym 
przepisem dokumenty publiczne wydawanie na podstawie przepisów dotychczasowych, 
wytwarzane według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, 
które nie spełniają wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w niniejszej 
ustawie, mogą być nadal wydawane, nie dłużej jednak niż przez okres, w przypadku 
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dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej trzech lat od wejścia w życie niniejszej 
ustawy, tj. do dnia 12 lipca 2022 r. 

W projekcie dokonane zostały zmiany we wzorach dowodu rejestracyjnego i pozwolenia 
czasowego uwzględniające wymagania dotyczące minimalnych zabezpieczeń określonych w 
ustawie o dokumentach publicznych i rekomendacje Komisji ds. Dokumentów Publicznych. W 
projekcie rozporządzenia zaproponowano nowe brzmienie załączników nr 3 i nr 8 do 
nowelizowanego rozporządzenia, w których dodany został szczegółowy opis zabezpieczeń 
dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego. 

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia określono na dzień 1 maja 2022 r., 
aby umożliwić organom rejestrującym wykorzystanie posiadanych zapasów blankietów 
pozwoleń czasowych zamówionych oraz wyprodukowanych przed tą datą zgodnie ze wzorem 
określonym w przepisach dotychczasowych, z zastrzeżeniem, że można stosować te blankiety 
najpóźniej do dnia 11  lipca 2022 r. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-rejestracji-i-oznaczania-pojazdow-oraz-wymagan-dla-tablic-
rejestracyjnych/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (numer z 
wykazu 292). 

 

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-
ściekowa” w ramach  poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 ma na celu przede wszystkim wprowadzenie regulacji 
dostosowujących warunki przyznawania pomocy finansowej do zmian przepisów Unii 
Europejskiej (UE) w zakresie wydłużenia okresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) o 2 lata oraz dostosowanie jego przepisów 
do zmienionej ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2137) oraz do aktualnej wersji PROW 2014–2020. 

Proponuje się dostosowanie przepisów rozporządzenia w zakresie terminu na złożenie 
wniosku o przyznanie pomocy oraz rozliczenie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. 
Dostosowanie przedmiotowego rozporządzenia do obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie terminów realizacji tego tupu operacji w dłuższej perspektywie umożliwi 
zaplanowanie i realizację dodatkowych operacji oraz pozwoli zyskać więcej czasu na 
realizację tych, które już są wdrażane. Zmiana ma na celu dostosowanie przepisów 
rozporządzenia do nowej wersji PROW 2014–2020. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-trybu-przyznawania-oraz-wyplaty-
pomocy-finansowej-na-operacje-typu-gospodarka-wodno-sciekowa/ 
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6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa branżowego (numer z wykazu 84). 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych 
celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zgodnie z którym minister 
właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia ogólne cele 
i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikację zawodów 
szkolnictwa branżowego. 

Projektowane rozporządzenie zakłada wprowadzenie do systemu oświaty nowych zawodów 
(m.in.): 

 Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych – kształcenie w tym zawodzie będzie 
realizowane w branżowej szkole I stopnia oraz na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych. Zawód ten będzie stanowił 
również podbudowę do kształcenia w zawodzie Technik obsługi przemysłu targowo-
wystawienniczego; 

 Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego – kształcenie w tym zawodzie 
będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie 
zawodu Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych) oraz na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych; 

 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej – kształcenie w tym zawodzie będzie 
realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu 
Monter stolarki budowlanej) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach 
umiejętności zawodowych; 

 Technik izolacji przemysłowych – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w 
technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter izolacji 
przemysłowych) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach 
umiejętności zawodowych. 

 
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-ogolnych-celow-i-zadan-ksztalcenia-w-zawodach-szkolnictwa-
branzowego-oraz-klasyfikacji-zawodow-szkolnictwa-branzowego-2/ 
 
7. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w 

sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (numer z wykazu 
736). 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 148 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973). 

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w 
sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. poz. 1710) jest 
potrzeba prawidłowego oznaczenia wskaźnika poziomu hałasu LAeqT, wyrażonego 
równoważnym poziomem dźwięku A dla czasu odniesienia T, występującego w załączniku nr 
7 w części E. Wykonanie pomiarów w tytule II. Realizacja pomiarów w pkt 2. Rejestracja 
elementarnych próbek hałasu w czasie odniesienia T (metoda próbkowania) w ust. 6 we 
wzorze 4. Obecnie w powyższym wzorze wskaźnik ten oznaczono jako LAeqt.  Jest to niespójne 
z tytułem ustępu 6. Obliczenie poziomu hałasu LAeqT w punkcie pomiarowym, wyrażonego 
równoważnym poziomem dźwięku A dla czasu odniesienia T. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-zmieniajacego-
rozporzadzenie-mkis-w-sprawie-wymagan-w-zakresie-prowadzenia-pomiarow-wielkosci-
emisji/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru oświadczenia o 

uznaniu zasadności zwrotu do budżetu państwa całej nienależnej kwoty części oświatowej 
subwencji ogólnej (numer z wykazu 490). 

 

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie zmiany do ustawy, wprowadzone ustawą z dnia 14 
października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927), w zakresie procesu dochodzenia należności 
budżetu państwa z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego nienależnie 
otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. 

Rozporządzenie określa wzór oświadczenia o uznaniu zasadności zwrotu do budżetu państwa 
całej nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Uwzględnia okoliczność, że 
dokument ten będzie stanowić podstawę stosowania egzekucji administracyjnej. Wzór zawiera 
zgodnie z art. 37a ust. 9 ustawy pouczenie, że oświadczenie stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego, oraz elementy określone w art. 37a ust. 5 ustawy, tj.: 

1) nazwę jednostki samorządu terytorialnego; 

2) wysokość kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa; 

3) wskazanie roku budżetowego, którego dotyczy nienależnie otrzymana kwota; 

4) wskazanie dokumentu, z którego wynika, że jednostka samorządu terytorialnego otrzymała 
kwotę części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie wyższej od należnej; 

5) datę i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 
w imieniu jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-okreslenia-
wzoru-oswiadczenia-o-uznaniu-zasadnosci-zwrotu-do-budzetu-panstwa-calej-nienaleznej-
kwoty-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej/ 
 
 

II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt trzy 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 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana 15 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2021, poz. 2317). 

 Ustawa dotyczy uzupełnienia przepisów w zakresie rozliczeń świadczeń 

przyznanych z Funduszu Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych na rzecz 
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ochrony miejsc pracy w ramach pomocy państwa w związku z epidemią COVID-

19. W akcie prawnym m.in.: 

 doprecyzowano termin na dokonanie rozliczenia udzielonego wsparcia – na 60 dni od 

dnia złożenia prawidłowego i kompletnego rozliczenia oraz dokumentacji potwierdzającej 

dane zawarte w rozliczeniu, 

 umożliwiono przeprowadzenie kontroli przez wojewódzki urząd pracy w okresie 

pobierania dofinansowania oraz w okresie 3 lat po zakończeniu tego okresu, nie tylko 

w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez podmiot korzystający ze 

wsparcia, ale także w siedzibie wojewódzkiego urzędu pracy,  

 umożliwiono żądanie zwrotu całej udzielonej pomocy przez wojewódzkie urzędy pracy, 

gdy podmiot, który uzyskał pomoc, nie spełnił kryteriów przyznania pomocy, które 

wykluczają możliwość jej otrzymania, tj. złożył niezgodne ze stanem faktycznym 

oświadczenie o spadku obrotów, o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek na 

ubezpieczenia społeczne na koniec III kwartału 2019 r. lub o niespełnianiu przesłanek do 

ogłoszenia upadłości, 

 umożliwiono dyrektorom wojewódzkich urzędów pracy wezwanie do rozliczenia 

otrzymanych środków w dodatkowym 30-dniowym terminie, pod rygorem obowiązku 

zwrotu całości otrzymanej pomocy, 

 zobowiązano do zwrotu całego dofinansowania otrzymanego do wynagrodzenia 

pracownika wraz z odsetkami, w przypadku niewywiązania się z obowiązku 

niewypowiadania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie 

pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia, 

 wskazano, że decyzję o zwrocie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników będzie wydawał dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, 

a instancją odwoławczą będzie samorządowe kolegium odwoławcze, zaś należności do 

zwrotu będą podlegać ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji, 

 zobowiązano do zwrotu całości otrzymanego wsparcia w przypadku przedsiębiorców 

korzystających ze wsparcia udzielanego w ramach tzw. tarczy branżowej, 

 wydłużono do 31 marca 2022 r. termin wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń 

pracowników, wsparcia na dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez 

osoby samozatrudnione oraz pożyczek, 

 w ramach funkcjonowania Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP): ograniczono 

zakres danych i dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wypłatę środków 

pieniężnych wpłaconych na rzecz organizatora turystki na poczet imprezy turystycznej; 

umożliwiono Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu weryfikację wniosku 

o wypłatę przez żądanie przedstawienia dodatkowych dokumentów jeszcze przed 

dokonaniem wypłaty na rzecz podróżnego; zobowiązano do zwrotu przez przedsiębiorcę 

wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ), także po wykreśleniu takiego 

przedsiębiorcy z właściwego rejestru, o którym mowa w ustawie o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych; umożliwiono zarachowanie składek 

organizatorów turystyki na poczet przyszłych płatności w przypadku, gdy umowy zostaną 

rozwiązane lub zmienione w sposób mający wpływ na wysokość składek należnych na 

TFP; wprowadzono sankcję grzywny dla organizatorów turystyki za uporczywe 

nieodprowadzanie rat na TFZ lub TFP, a także za zaniżanie wysokości należnej składki 

na TFP, 



- umożliwiono Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nienaliczanie odsetek od 

zwróconego nienależnie pobranego świadczenia postojowego za okres od dnia 

przypadającego po dniu wydania decyzji do dnia spłaty określonego w decyzji, a także 

doręczanie decyzji i innych pism dotyczących nienależnie pobranego świadczenia 

postojowego w postaci elektronicznej na profilu informacyjnym utworzonym w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS. 

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

wskazanych w art. 12. 

 

 

2/ Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

 Ustawa została opublikowana 15 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2021, poz. 2313). 

 Ustawa indeksacji od 1 stycznia 2022 r. stawek akcyzy na wyroby akcyzowe 

będące używkami oraz określenia stawek akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby 

tytoniowe i wyroby nowatorskie na lata 2023-2027 (tzw. ścieżki dojścia do 

stawek docelowych). Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym obejmują podwyżki 

stawek akcyzy na: alkohol etylowy, piwo, wino, pozostałe napoje fermentowane 

(napoje fermentowane inne niż cydr i perry o mocy alkoholu nieprzekraczającej 

5%), wyroby pośrednie, papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki, susz 

tytoniowy oraz wyroby nowatorskie. Pozostałe zmiany obejmują: (1) wprowadzenie 

przepisu stanowiącego, że minimalna stawka akcyzy na papierosy i tytoń do 

palenia wynosi odpowiednio 105% w przypadku papierosów i 100% w przypadku 

tytoniu do palenia, całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej 

ważonej detalicznej cenie sprzedaży odpowiednio papierosów i tytoniu do palenia; 

(2) modyfikację przepisów dotyczących ogłaszania średniej ważonej detalicznej 

ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży 

tytoniu do palenia; (3) zmianę zasad oznaczania znakami akcyzy wyrobów 

nowatorskich. 

Zmiany w ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw dotyczą wydłużenia terminu, w którym podmioty 

obowiązane mogą prowadzić na dotychczasowych zasadach księgi kontroli, 

ewidencje i dokumentacje (z dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.), a 

także przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów ustawy nowelizującej 

dotyczących prowadzenia ewidencji i dokumentacji w postaci elektronicznej (z 1 

stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r.).  

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem art. 2 pkt 1, który 

wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2021 r. 

 

 

3/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

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

stanu epidemii 
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 Rozporządzenie zostało opublikowane 14 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2021, poz. 2311). 

 W rozporządzeniu przewiduje się: 

1) przedłużenie do dnia 31 stycznia 2022 r. obowiązywania większości 

aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami 

modyfikowanego aktu normatywnego; 

2) modyfikację regulacji dotyczącej obowiązków osób przekraczających granicę 

Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, 

polegającą na zobowiązaniu takich osób do okazania funkcjonariuszowi Straży 

Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-

2, w języku polskim albo w języku angielskim, wykonanego, przed 

przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego 

testu (test będzie mógł być wykonany zarówno w państwie, z którego dana 

osoba rozpoczyna podróż, jak i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

terenie lotniska, przed odprawą graniczną). Z obowiązku tego wyłączeniu będą 

uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie 

sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w 

celu umożliwienia tej nauki oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy 

przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem. 

Osoba, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego 

wyniku testu będzie zobowiązana odbyć obowiązkową kwarantannę; 

3) doprecyzowanie przepisów dotyczących definicji osoby zaszczepionej 

przeciwko COVID-19 przez wskazanie, że status ten będzie przysługiwał 

osobie, w odniesieniu do której został wykonany podstawowy cykl szczepienia 

tj. podane dwie dawki szczepionki w sytuacji szczepienia szczepionką 

dwudawkową albo jedna dawka szczepionki w sytuacji szczepienia szczepionką 

jednodawkową; 

4) dodanie Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino, Państwa 

Watykańskiego lub Stolicy Apostolskiej do katalogu podmiotów, w odniesieniu 

do których zastosowanie znajdują przepisy umożliwiające zwolnienie z 

obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osób rozpoczynających podróż 

z terytorium tych państw; 

5) dodanie dodatkowego warunku zwolnienia z obowiązku odbycia 

obowiązkowej kwarantanny osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo 

domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z 

nią zamieszkującej; warunkiem tym będzie uzyskanie przez daną osobę 

negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 

wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby 

prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią 

zamieszkującej; 

6) rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do korzystania z usług 

hotelarskich, bez wliczania określonego limitu udostępnianych pokoi, o 

funkcjonariuszy lub pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej;  

7) wprowadzenie zakazu prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez 

inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu: 

a) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu 



miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych 

miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów 

tanecznych, 

b) dyskotek (serwujących głównie napoje) (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 56.30.Z); 

c) miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji 

organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej 

przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A), z 

wyłączeniem sportowych klubów tanecznych; 

d) miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji 

organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej 

przestrzeni (oznaczonej we wpisie przedsiębiorcy lub podmiotu w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze 

Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, 

jako przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, kodem Polskiej 

Klasyfikacji Działalności 93.29.Z), z wyłączeniem sportowych klubów 

tanecznych.; 

8) ograniczenie limitów osób (obłożenia obiektu z 50% do 30%), które są 

uprawnione do korzystania z określonych rodzajów działalności; 

9) wprowadzenie wobec przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz innych podmiotów prowadzących 

działalność związaną z projekcją filmów lub nagrań w ideo w kinach lub w 

pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej 

Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), obowiązku zapewnienia, aby 

widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków; 

Zmiany, o których mowa w pkt 2 oraz 5-8 mają na celu minimalizację ryzyka 

transmisji wirusa SARS-CoV-2 przez osoby narażone na zakażenie tym 

wirusem (osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej 

granicę zewnętrzną Unii Europejskiej oraz domownicy osób zakażonych) oraz 

osoby mogące gromadzić się w miejscach stanowiących duże skupiska ludzkie.  

10) modyfikację obowiązujących regulacji dotyczących rozwiązania 

wyłączającego z danego limitu osób korzystających z danych usług lub 

uczestniczących w określonych wydarzeniach (w przeliczeniu na powierzchnię 

usługodawcy albo liczbę uczestników wydarzenia), osób zaszczepionych 

przeciwko COVID-19; przyjęta w obowiązującym rozporządzeniu konstrukcja 

nie przyznaje usługodawcy lub organizatorowi wydarzenia wprost uprawnienia 

do żądania od danej osoby potwierdzenia faktu zaszczepienia, ponieważ 

okazanie dokumentu potwierdzającego fakt szczepienia ma charakter 

dobrowolny – to w interesie osoby chcącej skorzystać z danej usługi lub 

uczestniczyć w danym wydarzeniu jest wykazanie faktu zaszczepienia, jako 

uprawniającego do wejścia na teren objęty limitem, w przypadku osiągnięcia 

tego limitu; biorąc jednak pod uwagę wątpliwości interpretacyjne dotyczące 

możliwości dokonywania przez osobę zobowiązaną do przestrzegania limitu 

określonego w rozporządzeniu – w sytuacji osiągnięcia tego limitu – weryfikacji 

faktu zaszczepienia osoby wyrażającej wolę skorzystania z usługi lub 

uczestnictwa w wydarzeniu, w projekcie rozporządzenia zaproponowano 

doprecyzowanie obowiązującej regulacji w taki sposób, aby z przepisu 

jednoznacznie wynikało, że to do osoby zamierzającej skorzystać z usługi lub 



uczestniczyć w wydarzeniu należy decyzja, czy chce ona skorzystać z 

uprawnienia związanego z zaszczepieniem się przeciwko COVID-19, w 

przypadku osiągnięcia limitu skutkującego ograniczeniem w dostępie do tej 

usługi lub wydarzenia; należy jednak podkreślić, że co do zasady istota normy 

prawnej w przedmiotowym zakresie nie ulega zmianie – czynność ta nadal 

będzie miała charakter dobrowolny – dana osoba nadal będzie miała prawo 

odmowy okazania dokumentu lub certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie, 

z zastrzeżeniem że w takim przypadku będzie jej jednak dotyczył limit określony 

w rozporządzeniu; 

11) modyfikację przepisu określającego kolejność szczepień przeciwko COVID-

19 w taki sposób, aby szczepionka przeciwko tej chorobie mogła być podawana 

osobom urodzonym w 2016 roku, które ukończyły 5. rok życia.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2021 r. 

 

4/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku 

pracy oraz zakresu jej stosowania 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 10 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2021, poz. 2285). 

 Rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe i tworzy warunki do 

sprawniejszego funkcjonowania pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz 

określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego. W zakresie zawodów 

rynkowych zmiany obejmują m.in. wprowadzenie 90 nowych zawodów; zmianę 

usytuowania w innych grupach elementarnych 2-ch zawodów; 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 17-tu 

zawodów; wprowadzenie 47-miu nowych zawodów szkolnictwa branżowego, 

wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wzoru 

wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 10 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2021, poz. 2281). 

 Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w 

małej instalacji, który stanowi załącznik do rozporządzenia.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 10 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2021, poz. 2280). 
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 Art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane upoważnia 

ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa do określenia, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, uwzględniając zawartość 

projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych. Obecnie 

obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609, z późn. 

zm.), które zostało wydane na podstawie ww. przepisu w 2020 r. Jednakże 1 lipca 

2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 

wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11) z dniem 1 lipca 

2021 r. dokonała m.in. zmiany w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane poprzez skreślenie wyrazów ,,poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez projektanta". W konsekwencji konieczne jest skreślenie takich 

samych wyrazów w § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia. 

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

 

7/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie 

metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o 

tych kosztach 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 10 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2021, poz. 2280). 

 Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody 

kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o 

tych kosztach wynika z konieczności wykonania nowego upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 245 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 

i 2320 oraz z 2021 r. poz. 464), zwanej dalej „ustawą PZP”, która weszła w życie z 

dniem 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z ww. upoważnieniem minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metodę kalkulacji kosztów cyklu 

życia budynków, uwzględniających koszty określone w ust. 3 pkt 1 lit. a–c, oraz 

sposób przedstawiania informacji o tych kosztach, kierując się potrzebą 

zapewnienia ujednolicenia i wiarygodności tych kalkulacji. Ustawa PZP 

wprowadziła przepis, zgodnie z którym w przypadku, gdy zamawiający szacuje 

koszty z wykorzystaniem podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia 

przedmiotu zamówienia, określa w specyfikacji warunków zamówienia dane, które 

mają przedstawić wykonawcy oraz metodę, którą zastosuje do określenia kosztów 

cyklu życia na podstawie tych danych.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

8/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków 

ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników 

kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2276
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2276
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2276
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2273
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2273
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2273


metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w 

indywidualnych rozliczeniach 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 9 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2021, poz. 2273). 

 Rozporządzenie określa: szczegółowe warunki ustalania technicznej możliwości i 

opłacalności zastosowania w budynku wielolokalowym ciepłomierzy, podzielników 

kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru zużycia ciepłej wody użytkowej 

służących do rozliczeń kosztów zakupu ciepła na przygotowanie ciepłej wody 

użytkowej, posiadających funkcję zdalnego odczytu; szczegółowe warunki wyboru 

metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale 

mieszkalne i użytkowe w budynku wielolokalowym; zakres udzielanych informacji 

dotyczących rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla użytkowników lokali 

zaopatrywanych w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z 

centralnego źródła w budynku wielolokalowym. 

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

 

9/ Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 

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

2021, poz. 2271). 

 Akt prawny dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających 

przedsiębiorstwom energetycznym zaliczenie do kosztów uzasadnionych 

ewentualnych kosztów zewnętrznego finansowania przeniesienia niepokrytego 

przychodu na lata następne. 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

10/ Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych oraz niektórych innych ustaw 

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

2021, poz. 2269). 

 Ustawa dotyczy transpozycji do polskiego prawa dyrektyw Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawach promowania ekologicznie 

czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych 

zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, charakterystyki energetycznej 

budynków i efektywności energetycznej. 

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

wskazanych w art. 41. 
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