
  

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 20 do 26 stycznia 2022 roku 

Raport na dzień 26 stycznia 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2. projekty ustaw oraz 37. 
projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 
Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 6. projektów rozporządzeń dotyczących 
podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały 
one omówione w tekście poniżej. 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych (numer z wykazu: UC 328) 
 

Celem projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych jest uregulowanie warunków i 
zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami 
ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ustawicznego rozwoju 
zawodowego osób wykonujących zawód medyczny oraz odpowiedzialności zawodowej tych 
osób. 

Projekt ustawy zawiera regulacje odnoszące się do następujących zawodów: 

1)    asystentka stomatologiczna; 

2)    dietetyk; 

3)    elektroradiolog; 

4)    higienistka stomatologiczna; 

5)    logopeda; 

6)    masażysta; 

7)    opiekun medyczny; 

8)    optometrysta; 

9)    ortoptystka; 

10)  podiatra; 

11)   profilaktyk; 

12)  protetyk słuchu; 

13)  technik dentystyczny; 

14)  technik farmaceutyczny; 

15)  technik ortopeda; 

16)  technik sterylizacji medycznej; 

17)  terapeuta zajęciowy. 



Projekt ustawy jest podstawą do określenia m.in.: 

1) zadań zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawód 
medyczny; 

2) wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego; 

3) efektów uczenia się właściwych dla danego zawodu medycznego, które muszą być 
realizowane w ramach kształcenia zawodowego, biorąc pod uwagę konieczność 
odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu medycznego; 

4) kodeksu etyki i deontologii medycznej dla osób wykonujących zawód medyczny. 

5) zawieszenie prawa do wykonywania zawodu medycznego na okres od 3 miesięcy do roku; 

6) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu medycznego. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-niektorych-zawodach-
medycznych/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków 
stosowania stawek obniżonych (numer z wykazu: 503). 

 

Uchwalona przez Sejm RP 13 stycznia br. na podstawie poselskiego projektu ustawy, ustawa 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki sejmowe nr 1905 i 1914), 14 stycznia 
br. skierowana do prac Senatu RP (druk senacki nr 618), przewiduje czasową obniżkę stawek 
podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. na: 

 żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5% – do stawki 0%, 

 paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, 
benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 23% do stawki 8%, 

 nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające 
produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory 
wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – ze stawki 8% do stawki 0%, 

 gaz ziemny – do stawki 0%, 

 energię elektryczną i energię cieplną – do stawki 5%. 

Celem niniejszego projektu jest dostosowanie rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. 
do projektowanych zmian w ustawie o VAT poprzez skrócenie do 31 stycznia 2022 r. czasu 
obowiązywania stawki 8% dla środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów 
wzrostu, podłoży do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych), gazu ziemnego (CN 2711 
11 00 albo 2711 21 00) oraz energii cieplnej, a także stawki 5% dla energii elektrycznej. 
Od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. będą bowiem obowiązywały obniżone stawki VAT 
na podstawie przewidzianej nowelizacji ustawy o VAT, tj. odpowiednio stawka: 

 0% – na gaz ziemny, środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu, 
podłoża do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych), 

 5% na energię elektryczną i energię cieplną. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-towarow-i-uslug-dla-ktorych-obniza-sie-stawke-podatku-od-
towarow-i-uslug-oraz-warunkow-stosowania-stawek-obnizonych-5/ 
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2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia 
uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest 
(numer z wykazu: MZ 1265). 

 

Przedmiotowy projekt dokonuje zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 
2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. poz. 1920, z późn. zm.), w zakresie wzorów: skierowania na 
leczenie uzdrowiskowe ww. osób oraz zbiorczego zestawienia kosztów związanych z 
leczeniem uzdrowiskowym uprawnionych osób, stanowiących załączniki do ww. 
rozporządzenia, przez modyfikację zakresu informacji w nich zawartych wynikającą z 
konieczności ich aktualizacji i dostosowania do aktualnego stanu prawnego oraz wiedzy 
medycznej. 

Projekt nowelizacji rozporządzenia wprowadza następujące zmiany: 

 w § 3 ust. 2 rozporządzenia dokonano aktualizacji nazwy specjalizacji lekarskiej, przez 
wprowadzenie w miejsce pojęcia „lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i 
medycyny fizykalnej” pojęcia „lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny 
fizykalnej”, zgodnie z obowiązującym wykazem specjalizacji lekarskich; 

 w załączniku nr 1 do rozporządzenia (m.in): usunięto w całym wzorze skierowania 
obowiązek umieszczania na druku pieczątek lekarzy odpowiednio: wystawiającego 
skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) oraz 
lekarza specjalisty z dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji 
medycznej (zatrudnionego we właściwej komórce organizacyjnej oddziału 
wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia) oceniającego celowość skierowania 
na leczenie uzdrowiskowe; w części I wzoru skierowania, odnoszącego się do danych 
osoby uprawnionej w pozycji „Numer PESEL” wprowadzono zależność, zgodnie z którą 
w przypadku braku nadanego numeru PESEL należy podać numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość; w części I wzoru skierowania usunięto pozycję 
dotyczącą danych opiekuna prawnego ubezpieczonego, bo opiekun prawny, kurator 
czy też opiekun osoby niepełnosprawnej skierowanej na leczenie uzdrowiskowe nie 
jest objęty systemem leczenia uzdrowiskowego – opiekun prawny czy też kurator nie 
jest bowiem opiekunem medycznym, więc jego pobyt w uzdrowisku z osobą 
uprawnioną do leczenia uzdrowiskowego będzie realizowany na zasadach 
komercyjnych; 

 w załączniku nr 2 do rozporządzenia usunięto obowiązek umieszczania na druku 
pieczęci: osoby sporządzającej, dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia lub osoby upoważnionej, które przygotowują zbiorcze zestawienie 
kosztów związanych z leczeniem uzdrowiskowym osób uprawnionych, a także pieczęci 
ministra właściwego do spraw zdrowia lub osoby upoważnionej akceptujących zwrot z 
budżetu państwa wydatków w określonej kwocie, poniesionych przez oddział 
wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z uprawnieniem pracowników 
zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o 
zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zatrudnionych w tych zakładach 
w dniu 28 września 1997 r. lub przed tą datą, do korzystania raz w roku z leczenia 
uzdrowiskowego oraz zwolnienia z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym, 
o której mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. 

Dodatkowo załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia zmodyfikowano pod kątem redakcyjnym w 
celu poprawy ich czytelności i ułatwienia stosowania przez osoby wypełniające druki. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-leczenia-uzdrowiskowego-osob-zatrudnionych-przy-produkcji-
wyrobow-zawierajacych-azbest/ 
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3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (numer z wykazu: 795). 

 

Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w 
ciepło (Dz.U. poz. 718, z późn. zm.), koresponduje z realizacją Polityki energetycznej Polski 
do 2040 r. (PEP2040), która zakłada zwiększenie wykorzystania ciepła systemowego. PEP 
2040 zakłada m.in. wzrost o 1,5 mln gospodarstw domowych przyłączonych do sieci 
ciepłowniczej w 2030 r., spełnienie przez 85% systemów ciepłowniczych lub chłodniczych o 
mocy powyżej 5 MW kryterium efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego oraz 
istotne zwiększanie udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie. Przy czym kluczową jest 
techniczna modernizacja i rozbudowa ciepłownictwa systemowego, do czego powinien 
przyczynić się rozwój kogeneracji, zwiększenie wykorzystania OZE i odpadów w 
ciepłownictwie systemowym, modernizacja i rozbudowa systemów dystrybucji ciepła i chłodu 
oraz popularyzacja magazynów ciepła i inteligentnych sieci. Niezbędne staje się zapewnienie 
pokrycia kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych 
w zakresie wytwarzania ciepła w źródłach, w których ciepło wytwarzane jest w jednostkach 
kogeneracji, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność. 

Projekt nowelizacji rozporządzenia wprowadza następujące zmiany: 

 Zmiana brzmienia objaśnienia symbolu wielkości „k” – elementu wzoru ustalenia 
wskaźnika referencyjnego. 

Proponuje się zamienić brzmienie objaśnienia symbolu „k”:  

„k – zmiana kosztów obciążających jednostkę produkowanego ciepła w jednostkach 
kogeneracji lub w źródłach, o których mowa w ust. 1, wynikająca z istotnej zmiany warunków 
wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne w takim 
zakresie, w jakim koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obciążać będą 
produkcję ciepła w okresie obowiązywania wskaźnika referencyjnego, a nie obciążały jej w 
okresie poprzedzającym okres ustalania tego wskaźnika, obliczany dla poszczególnych 
rodzajów paliw, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy [w zł/GJ].”.; 

 Ujednolicenie zapisu rozporządzenia poprzez brzmienie zgodne z przepisem 
ustawowym, 

W związku z niespójnością brzmienia zapisu ustawowego art. 47 ust. 2f – ustawy – Prawo 
energetyczne, proponuje się zmianę brzmienia zapisu §13 ust. 1 rozporządzenia 
dostosowując go do zapisu ustawowego i nadając mu następujące brzmienie: “1. Dla jednostki 
kogeneracji , o której mowa w art. 3 pkt 35 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo 
energetyczne może stosować uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla 
ciepła, na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, 
obliczanych według wzoru: (…)”.; 

 Umożliwienie zmiany taryfy po zmianie wskaźnika referencyjnego. 

Przyjęcie zaproponowanych zmian pozwoli na odzwierciedlenie faktycznie ponoszonych 
kosztów przez przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające ciepło w jednostkach kogeneracji 
wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność. Ceny ciepła 
określone w taryfach będą mogły być zmienione (zarówno zwiększone jak i zmniejszone) 
poprzez zmianę ceny referencyjnej po uwzględnieniu wielkości wskaźnika referencyjnego 
zależnego od wielkości „k” obliczonej przez Prezesa URE. Nastąpi ograniczenie negatywnych 
konsekwencji istotnego wzrostu (zmiany) cen uprawnień do emisji CO2, które nie będą jeszcze 
odzwierciedlone w średnich cenach sprzedaży ciepła stanowiących podstawę kształtowana 
cen ciepła ze źródeł kogeneracyjnych. 

 Umożliwienie zmiany taryfy po zmianie wskaźnika referencyjnego. 



Mając na uwadze dynamicznie rosnące koszty emisji dwutlenku węgla, wystąpiła konieczność 
unormowania w prawie sposobu obliczenia uzasadnionych rocznych kosztów zakupu 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla tak, żeby można było uwzględnić prognozowany wzrost 
kosztów tych uprawnień w okresie objętym wnioskiem taryfowym. Poprzez dodanie w §11 ust. 
1 punktu 5, odniesiono się do ustaleń rynkowych notowanych w kontraktach terminowych z 
dostawą w grudniu roku ekspirowania taryfy dla ciepła na europejskich giełdach towarowych 
o największym wolumenie obrotu tymi uprawnieniami. Takie podejście powinno zapewnić 
wytwórcom ciepła kształtującym taryfy możliwość pokrycia koniecznych do poniesienia 
kosztów uprawnień, unikając braku zbilansowania kosztów i przychodów już w dniu 
zatwierdzenia taryfy dla ciepła w związku z zatwierdzeniem w taryfie kosztów CO2 na 
podstawie danych historycznych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-ksztaltowania-i-kalkulacji-taryf-oraz-
rozliczen-z-tytulu-zaopatrzenia-w-cieplo-3/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty 

za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w 
systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2022 (numer z 
wykazu: 799). 

 

Projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie prowadzenia Ewidencji Infrastruktury 
Paliw Alternatywnych, zwanej dalej „rejestrem”, będącej rejestrem publicznym, prowadzonym 
w celu zapewnienia użytkownikom pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym lub wodorem informacji ułatwiających korzystanie z tych pojazdów. Rejestr zawiera 
informacje o współrzędnych ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego i stacji 
wodoru, aktualnych cenach paliw alternatywnych oraz dostępności punktów ładowania 
zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania. Rejestr jest publicznie dostępny 
oraz aktualizowany w czasie rzeczywistym na stronie: https://eipa.udt.gov.pl/. Rejestr jest 
prowadzony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy 
o elektromobilności. Za dostęp do rejestru nie pobiera się żadnych opłat. Należy podkreślić, 
że rejestracja stacji jest bezpłatna dla operatorów i dostawców usług ładowania. 

Projekt rozporządzenia określa wysokość stawek opłaty za nadanie numeru EIPA, uznanie 
kodu nadanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także ich utrzymanie w 
systemie teleinformatycznym oraz termin wnoszenia tej opłaty w roku 2022. W § 1 projektu 
rozporządzenia określono wysokość stawek opłaty – wynosić one będą 10 zł w przypadku, o 
którym mowa w art. 41b ust. 3 pkt 1 ustawy o elektromobilności i 50 zł w przypadku, o którym 
mowa w art. 41b ust. 3 pkt 2 tej ustawy. W § 2 ust. 1 określono termin wnoszenia opłaty, 
wyróżniając dwie sytuacje – wniesienie opłaty po raz pierwszy oraz wnoszenie kolejnych opłat. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wysokosci-
stawek-oplaty-za-nadanie-indywidualnego-kodu-identyfikacyjnego-uznanie-kodu-oraz-ich-
utrzymanie-w-systemie-teleinformatycznym-oraz-terminu-wnoszenia-te/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

dokumentów paszportowych (numer z wykazu: 786). 
 

Projekt rozporządzenia sankcjonuje zmiany w zakresie realizacji spraw paszportowych 
dokonane przepisami  nowej ustawy paszportowej, do której przeniesiono znaczną część 
przepisów zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. poz. 
1026, z późn zm.). W akcie prawnym zawarte zostały regulacje dotyczące: 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-ksztaltowania-i-kalkulacji-taryf-oraz-rozliczen-z-tytulu-zaopatrzenia-w-cieplo-3/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-ksztaltowania-i-kalkulacji-taryf-oraz-rozliczen-z-tytulu-zaopatrzenia-w-cieplo-3/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-zasad-ksztaltowania-i-kalkulacji-taryf-oraz-rozliczen-z-tytulu-zaopatrzenia-w-cieplo-3/
https://eipa.udt.gov.pl/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wysokosci-stawek-oplaty-za-nadanie-indywidualnego-kodu-identyfikacyjnego-uznanie-kodu-oraz-ich-utrzymanie-w-systemie-teleinformatycznym-oraz-terminu-wnoszenia-te/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wysokosci-stawek-oplaty-za-nadanie-indywidualnego-kodu-identyfikacyjnego-uznanie-kodu-oraz-ich-utrzymanie-w-systemie-teleinformatycznym-oraz-terminu-wnoszenia-te/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mkis-w-sprawie-wysokosci-stawek-oplaty-za-nadanie-indywidualnego-kodu-identyfikacyjnego-uznanie-kodu-oraz-ich-utrzymanie-w-systemie-teleinformatycznym-oraz-terminu-wnoszenia-te/


 dokumentów niezbędnych do otrzymania dokumentu paszportowego; 

 wymogów jakie powinna spełniać fotografia przedkładana do wniosku o wydanie 
dokumentu paszportowego; 

 sposobu potwierdzania tożsamości i obywatelstwa osób wnioskujących o wydanie 
dokumentu paszportowego; 

 sposobu wyrażania przez rodziców, opiekunów prawnych lub kuratora zgody na 
wydanie osobie małoletniej dokumentu paszportowego; 

 sposobu postępowania w przypadku odstąpienia przez konsula od wymogu osobistego 
stawiennictwa osoby przebywającej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu 
złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego; 

 sposobu postępowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z dokumentami 
paszportowymi, które w trakcie odprawy granicznej zweryfikowane zostały jako 
unieważnione; 

 określenia miejsca odbioru dokumentu paszportowego poprzez wskazanie, iż odbiór 
dokumentu paszportowego następuje w organie paszportowym, w którym został 
złożony wniosek o jego wydanie. 

Zakres danych zawartych we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego składanym w 
formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza utrwalonego 
w postaci elektronicznej, został szczegółowo opisany w przepisach nowej ustawy 
paszportowej. Nowym rozwiązaniem zaproponowanym w niniejszym akcie prawnym, a 
znajdującym swe umocowanie również w nowej ustawie paszportowej, jest sposób oznaczania 
w dokumencie paszportowym informacji o braku podpisu posiadacza dokumentu. 

Projekt rozporządzenia określa w szczególności wzór: paszportu, paszportu tymczasowego, 
paszportu dyplomatycznego, paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz 
naklejki personalizacyjnej, a także sposób pobierania danych biometrycznych w postaci 
odcisków palców jak również sposób fizycznego anulowania nieważnego dokumentu 
paszportowego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-
dokumentow-paszportowych/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków 

prowadzenia apteki (numer z wykazu: MZ 1216). 
 

Projekt rozporządzenia doprecyzowuje wymagania stawiane podmiotom prowadzącym apteki 
oraz aktualizuje je w sposób zapewniający zgodność projektowanych regulacji z 
obowiązującymi przepisami rangi ustawowej. Wprowadzone zmiany pozwolą na dostosowanie 
wymogów określonych w rozporządzeniu do regulacji zawartych w innych aktach prawnych 
oraz aktualnych realiów związanych z prowadzeniem apteki, w szczególności sposobu 
prowadzenia, weryfikacji oraz zabezpieczenia dokumentacji aptecznej prowadzonej w 
systemie elektronicznym, co pozwoli na ograniczenie prowadzenia tej dokumentacji w wersji 
papierowej. 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości leków przewidziano, że apteki będą obowiązane do 
całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności pomieszczeń, w których sporządza 
się leki recepturowe i apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne oraz w 
pomieszczeniach i urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania produktów 
leczniczych, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych. Przyjęte rozwiązania mają 
również zapewnić lepszy nadzór nad sporządzanymi przez apteki lekami. Kształtując przepisy 
projektowanego rozporządzenia kierowano się rozwiązaniami stosowanymi w przypadku 
produktów leczniczych wprowadzonych do obrotu przez wytwórców. 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-dokumentow-paszportowych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mswia-w-sprawie-dokumentow-paszportowych/


Zaktualizowano wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji aptecznej, w oparciu o aktualne 
regulacje, jak również określono sposób archiwizowania danych, w szczególności 
prowadzonych w systemie elektronicznym. W celu weryfikacji osób dokonujących czynności 
fachowych uregulowano sposób dostępu i potwierdzania tożsamości pracownika fachowego 
wydającego lub przyjmującego lek. Przewidziano obowiązek zabezpieczania dostępu do konta 
po opuszczeniu stanowiska pracy przez pracownika oraz określono sposób przechowywania 
i zabezpieczenia danych w systemie elektronicznym. Rozszerzono zakres prowadzonej 
dokumentacji aptecznej o dokumenty dotyczące nieodpłatnego nabywania, zbywania lub 
przesunięć międzymagazynowych produktów leczniczych, ewidencję warunków sporządzania 
oraz przechowywania produktów leczniczych. 

Czynności wykonywane przy przyjmowaniu do apteki produktów leczniczych rozszerzono o 
obowiązek kontroli warunków, w jakich odbywał się transport oraz obowiązek weryfikacji 
autentyczności produktu. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-
podstawowych-warunkow-prowadzenia-apteki/ 
 

II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt 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 Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z 

dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 25 stycznia 2022 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2022, poz. 167). 

 Nowelizacja związana jest z art. 73 ust. 1a oraz art. 74 ust. 2d i 2e ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.), 

dodanymi ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), które wejdą w życie z 

dniem 31 stycznia 2022 r. Przepisy te wprowadzają możliwości zachowania 

dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, 

jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada 

tablice zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz są one utrzymane w 

należytym stanie i czytelne. W takim przypadku organ rejestrujący wydawał będzie 

właścicielowi pojazdu decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz 

dokonywał legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Możliwe jest również 

odstąpienie w takim przypadku od czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na warunkach 

określonych w dodanym w art. 74 ust. 2d ww. ustawy. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 roku. 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-podstawowych-warunkow-prowadzenia-apteki/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-podstawowych-warunkow-prowadzenia-apteki/
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/167
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/167
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/167


 

2/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 25 stycznia 2022 roku w Dzienniku Ustaw 

(Dz.U. z 2022, poz. 163). 

 Zgodnie z ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) w dniu 5 grudnia 2020 r. 

weszły w życie m.in. nowe przepisy dotyczące elektronicznego zatrzymania wydanego 

w kraju prawa jazdy oraz jego zwrotu. Zatrzymanie elektroniczne jest realizowane 

przez uprawniony organ dokonujący stosownego wpisu w centralnej ewidencji 

kierowców. Ponadto ustawa wyodrębniła podstawy prawne i oddzielną procedurę 

dotyczącą zatrzymania praw jazdy wydanych przez państwa inne niż Rzeczpospolita 

Polska. Wskazane zmiany determinują potrzebę aktualizacji informacji (pouczenie) 

zawartych na drugiej stronie pokwitowania (wzór określony w załączniku nr 9 do 

rozporządzenia) za zatrzymany dokument uprawniający do kierowania bądź używania 

pojazdu, jak również karty kierowcy.  

Dodatkowo z dniem 13 marca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 grudnia 2020 

r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 

r. poz. 54). W wyniku tej nowelizacji strażnicy gminni zostali upoważnieni do 

sprawdzania nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze, używania przyrządów 

kontrolnych lub pomiarowych służących do określania nacisku osi pojazdu oraz 

uniemożliwienia jazdy pojazdem przekraczającym dopuszczalny nacisk osi, a także do 

kierowania kontrolowanym pojazdem w celu sprawdzenia nacisku osi, o ile mają prawo 

jazdy odpowiedniej kategorii. Powyższe zmiany również wymagają uwidocznienia w 

upoważnieniu do wykonywania kontroli ruchu drogowego. Niezbędne jest 

uwzględnienie tej tematyki w dodatkowym szkoleniu, któremu winni podlegać ci 

strażnicy gminni (miejscy), którzy będą wykonywać kontrolę ruchu drogowego w 

zakresie nacisków osi.  

Ponadto ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 720) wprowadzono regulacje dotyczące 

ruchu hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego oraz osób 

poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch. Rozszerzono 

uprawnienia strażników gminnych (miejskich) do wykonywania kontroli ruchu 

drogowego także wobec uczestników ruchu korzystających z tych pojazdów lub 

urządzeń. Powyższe informacje powinny być uwidocznione na upoważnieniu do 

wykonywania kontroli ruchu drogowego, a tematyka dotycząca ruchu hulajnóg 

elektrycznych i urządzeń transportu osobistego oraz ruchu osób korzystających z 

urządzeń wspomagających ruchu – uwzględniona w programie szkolenia strażników 

straży gminnych (miejskich). 

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

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/163
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/163


3/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań 

diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 24 stycznia 2022 roku w Dzienniku 

Ustaw (Dz.U. z 2022, poz. 153). 

 W ocenie skutków regulacji wskazuje się, że potrzeba wydania rozporządzenia 

podyktowana jest pojawieniem się w ostatnim czasie problemu zagrażającego 

społeczeństwu, jakim jest wariant koronawirusa Omikron, który wykazuje duży 

potencjał zakaźny. Jego pojawienie się powoduje ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania 

się epidemii i zwiększenia dynamiki zakażeń. W związku z powyższym niezbędne jest 

uruchomienie kolejnych punktów testowania w celu zidentyfikowania przypadków z 

potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz podjęcia odpowiednich środków 

zapobiegawczych i kontrolnych. Niezależnie od kwestii wprowadzenia możliwości 

przeprowadzania w aptekach ogólnodostępnych testów przeciw COVID-19, 

rozporządzenie sanuje stan niewykonania upoważnienia ustawowego zawartego w art. 

4 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty. Tym samym określa 

się wykaz badań diagnostycznych immanentnie związanych ze świadczeniem przez 

farmaceutów w aptekach ogólnodostępnych opieki farmaceutycznej. Immanentną 

częścią różnych elementów tej opieki, takich jak indywidualnego planu opieki 

farmaceutycznej czy przeglądów lekowych jest uzyskanie możliwie najszerszego 

spektrum wiedzy o problemach zdrowotnych pacjenta poddanego takiej opiece, w tym 

postrzeganych przez niego subiektywnie, jak i przez sprawującego nad nim opiekę 

farmaceutę. W wielu przypadkach ustalenie ewentualnych źródeł problemów lekowych 

pacjenta powinno odbywać się m.in. w efekcie uprzedniej możliwości wykonania 

określonych podstawowych badań diagnostycznych pozwalających farmaceucie 

uzyskać szersze spektrum wiedzy o swoim pacjencie, spojrzeć na problemy lekowe 

tego pacjenta w innym świetle, niż gdyby farmaceuta był pozbawiony istotnego 

kontekstu jaki stanowi wiedza o problemach pacjenta natury stricte medycznej. W OSR 

wskazuje się, że niezbędne jest pilne utworzenie nowych punktów do diagnostyki w 

kierunku SARS-CoV-2. Apteka ogólnodostępna, jako placówka ochrony zdrowia, 

powinna zostać włączona w system wykrywania zakażeń. Niezależnie od kwestii 

związanych z COVID-19, rozporządzenie konstytuuje formalną możliwość 

przeprowadzania przez farmaceutów badań diagnostycznych w aptekach 

ogólnodostępnych, poprzez dokonanie ich enumeratywnego wyliczenia. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022 roku. 

 

4/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

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

stanu epidemii 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 21 stycznia 2022 roku w Dzienniku 

Ustaw (Dz.U. z 2022, poz. 149). 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/153
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/153
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/149
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/149
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/149


 W rozporządzeniu przewiduje się modyfikację przepisów dotyczących 

wykonywania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych 

zadań o charakterze publicznym. Zadania te mają być realizowane w trybie pracy 

zdalnej, na zasadach określonych przepisami art. 3 ust. 3-8 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095,  z późn. zm.). 

Wyjątki od powyższej zasady będą stanowić sytuacje, w których  realizacja 

określonych zadań jest niezbędna do zapewnienia pomocy obywatelom lub ze 

względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, a ich realizacja nie 

jest możliwa w ramach pracy zdalnej. Powyższe ma zapewnić zmniejszenie liczby 

kontaktów między pracownikami urzędów administracji publicznej lub jednostek 

organizacyjnych realizujących zadania o charakterze publicznym, jak również 

kontaktów ww. osób z interesariuszami zewnętrznymi. W konsekwencji 

wprowadzenia tych rozwiązań ma zostać zmniejszone ryzyko powstawania tzw. 

ognisk zakażeń wirusem SARS-CoV-2, co ma zapobiegać występowaniu oraz 

potencjalnie przerywać łańcuch zakażeń tym wirusem w ww. miejscach.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2022 r., z wyjątkiem § 1 

pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 


