
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 10 do 16 marca 2022 roku 

Raport na dzień 16 marca 2022 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8. projektów ustaw oraz 42. 
projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 7. projektów rozporządzeń dotyczących 
podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały 
one omówione w tekście poniżej. 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (numer z wykazu: UD306) 
 

Projekt ustawy ma na celu doprecyzowanie przepisów i uproszczenie obowiązku 
sprawozdawczego oraz poprawę efektywności postępowania w sprawie nadmiernego 
opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. 

Najważniejsze propozycje (m.in): 

uproszczenie obowiązku sprawozdawczego o praktykach płatniczych: 

 wyłączenie ze sprawozdań świadczeń z transakcji handlowych zawieranych w zakresie 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (w praktyce w tym obszarze nie 
występują zatory), 

 wyłączenie ze sprawozdań świadczeń przedawnionych – w związku z tym, że dłużnik 
jest chroniony instytucją przedawnienia, nie ma uzasadnienia, żeby w sprawozdaniu 
wykazywać również wartości przedawnionych świadczeń pieniężnych z lat 
poprzednich, 

 wyłączenie ze sprawozdań świadczeń pomiędzy spółkami w ramach jednej grupy 
kapitałowej, 

 zwolnienie z obowiązku sprawozdawczego publicznych podmiotów leczniczych i 
podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (wyjaśnienie zwolnienia podmiotów leczniczych z 
obowiązku sprawozdawczego przedstawiono w uzasadnieniu do projektu ustawy), 

 zwolnienie z obowiązku sprawozdawczego spółek wchodzących w skład podatkowych 
grup kapitałowych, 

 wydłużenie terminu na złożenie sprawozdania z 31 stycznia na 30 kwietnia; 

doprecyzowanie i uregulowanie kwestii dotyczących obowiązku sprawozdawczego o 
praktykach płatniczych: 

 uregulowanie w ustawie, że w przypadku spółek komandytowych obowiązek 
sprawozdawczy za spółkę ma komplementariusz prowadzący sprawy spółki, 



 wskazanie wprost w ustawie kursu walutowego, po którym należy przeliczać 
świadczenia spełnione/niespełnione otrzymane/nieotrzymane w walutach na potrzeby 
sprawozdawczości oraz postępowania w sprawie nadmiernych opóźnień, 

 dookreślenie z jaką dokładnością należy wykazywać wartość świadczeń i udziałów – 
proponuje się wskazać wprost w ustawie, że wartości w sprawozdaniu podaje się z 
dokładnością odpowiednio do 1 grosza i setnych części procentu, 

 doprecyzowanie zasad składania pełnomocnictwa, 

 zmiana sposobu sprawozdawania świadczeń spełnionych i otrzymanych 
(wykazywanie w sprawozdaniu wartości świadczeń pieniężnych 
otrzymanych/spełnionych w odniesieniu do terminów umownych, a gdy termin umowny 
będzie niezgodny z ustawowym w odniesieniu do maksymalnego terminu ustawowego, 
zamiast w terminach liczonych od dnia wystawienia faktury), 

 zmiana sposobu raportowania wartości świadczeń pieniężnych nieotrzymanych i 
niespełnionych – wykazywanie z podaniem terminu opóźnienia – w ramach 
określonych przedziałów, 

poprawa efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem 
świadczeń pieniężnych i uelastycznienie modelu karania: 

 wyłączenie opóźnień w ramach grup kapitałowych z zakresu postępowań w sprawie 
nadmiernych opóźnień, 

 wprowadzenie zasad przewalutowania świadczeń pieniężnych wyrażonych w walutach 
obcych; 

pozostałe zmiany: 

 uprawnienie do niedochodzenia rekompensaty przez agencje wykonawcze – 
proponuje się, aby agencje wykonawcze w rozumieniu ustawy o finansach publicznych 
mogły nie dochodzić rekompensaty z tytułu opóźnienia w płatnościach w sytuacji, gdy 
jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia. 
Takie uprawnienie mają dysponenci części budżetowych, fundusze celowe oraz 
organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, 

 nałożenie obowiązku składania oświadczenia o swoim statusie na wszystkich dużych 
przedsiębiorców – obecnie tylko duzi przedsiębiorcy będący dłużnikami mają 
obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o swoim 
statusie. W praktyce dochodzi do sytuacji kiedy ich duzi kontrahenci zatajają swój 
status, żeby móc korzystać z odsetek ustawowych, lub po krótszym terminie – z 
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Ponadto proponuje 
się, aby oświadczenie było składane raz w danej relacji biznesowej, a aktualizacja 
byłaby wymagana w przypadku zmiany statusu – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oświadczenie składa się w przypadku każdej transakcji handlowej, 

 wprowadzenie nieważności zastrzeżenia umownego zakazującego wierzycielowi 
zbywania wierzytelności Umowny zakaz cesji wierzytelności jest szczególnie dotkliwy 
w relacjach asymetrycznych, w których występuje element przewagi kontraktowej. 
Niemniej zaproponowane rozwiązanie odnosi się również do transakcji symetrycznych. 
Nie ma bowiem uzasadnienia, aby podmiot, który nie wywiązuje się ze swoich 
podstawowych obowiązków umownych, jakim jest regulowanie świadczenia 
pieniężnego w terminie, mógł jednocześnie powoływać się na zastrzeżenie umowne o 
niedopuszczalności cesji. Jednocześnie ze względu na szczególną sytuację 
podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi, zaproponowano 
wyłączenie z projektowanej regulacji transakcji handlowych, w których podmioty te 
występują w roli dłużników. 

 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 



Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-
przeciwdzialaniu-nadmiernym-opoznieniom-w-transakcjach-handlowych-oraz-ustawy-o-
finansach-publicznych/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (numer z wykazu: 
MZ 1177) 

 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej stanowi wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.). 

Wprowadzenie, w oparciu o zreformowany Ustawą Prawo Oświatowe, określenia terminów 
świadczeń udzielanych przez lekarza POZ oraz pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w 
środowisku nauczania i wychowania ma na celu uniknięcie niejasności co do terminów 
udzielania przedmiotowych świadczeń oraz będzie pomocne w prawidłowym ich rozliczaniu. 

W związku z wprowadzeniem dodatkowych świadczeń, w celu stworzenia rozdzielnych 
zbiorów czynności, zweryfikowano zakresy badań profilaktycznych lekarza POZ oraz testów 
wykonywanych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną dzieciom w czasie rocznego 
przygotowania przedszkolnego, przed podjęciem nauki w szkole, w wyniku czego 
zmodyfikowano ich zakresy. 

Wprowadzono zalecenie kierowania do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 
neurologicznej w sytuacji zdiagnozowania nieprawidłowości ze spektrum autyzmu w 
badaniach profilaktycznych wykonywanych przez lekarza POZ u dzieci w wieku 12 miesięcy, 
2 oraz 4 lat 

Oczekiwanym efektem wprowadzanych regulacji będzie prawidłowe, terminowe udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu profilaktycznych badań lekarskich (bilans zdrowia) 
oraz przeprowadzanie testów przesiewowych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w 
środowisku nauczania i wychowania, a także ujednolicenie standardu udzielania świadczeń 
położnej POZ zgodnie ze standardem organizacyjnym opieki okołoporodowej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-podstawowej-opieki-
zdrowotnej/  
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wymagań, jakie 

muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie 
dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych (numer z wykazu: 74). 

 

W związku z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ustawa o s.u.s,) 
wprowadzonej ustawą  z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1621) nastąpiło uchylenie 
pośrednie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 
2010 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty 
ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych (Dz. U. 
poz. 479). Przepisy tej ustawy utrzymały w mocy obowiązywanie przepisów dotychczasowego 
rozporządzenia przez rok od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o s.u.s., 
a zatem nie dłużej niż do dnia 18 września 2022 r. 

Konieczne staje się wydanie nowego rozporządzenia w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić 
płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu 

https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu-nadmiernym-opoznieniom-w-transakcjach-handlowych-oraz-ustawy-o-finansach-publicznych/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu-nadmiernym-opoznieniom-w-transakcjach-handlowych-oraz-ustawy-o-finansach-publicznych/
https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu-nadmiernym-opoznieniom-w-transakcjach-handlowych-oraz-ustawy-o-finansach-publicznych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-podstawowej-opieki-zdrowotnej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-podstawowej-opieki-zdrowotnej/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-podstawowej-opieki-zdrowotnej/


elektronicznego poprzez transmisję danych, które powielają wszystkie dotychczasowe 
przepisy rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić 
płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu 
elektronicznego poprzez transmisję danych. 

Jednocześnie w § 3 projektowanego rozporządzenia proponuje się wprowadzenie zmiany 
stanowiącej konsekwencję nowelizacji art. 47a ust. 1 ustawy o s.u.s, wprowadzonej ustawą z 
dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
niektórych innych ustaw. Zmiana ta jest konieczna dla ujednolicenia przepisów obu aktów 
prawnych. Zmiana w projektowanym rozporządzeniu, ma na celu zachowanie zgodności ze 
stanem faktycznym w zakresie sposobów składania przez płatników składek dokumentów 
ubezpieczeniowych, dlatego – poza możliwością składania dokumentów ubezpieczeniowych 
za pomocą oprogramowania interfejsowego – dodana została również możliwość składania 
tych dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-wymagan-
jakie-musza-spelnic-platnicy-skladek-przekazujacy-dokumenty-ubezpieczeniowe-w-formie-
dokumentu-elektronicznego-poprzez-transmisje-danych/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia warunków i trybu 

postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do 
autentyczności oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi (numer z wykazu: 
A433). 

 

W projekcie rozporządzenia zostały opisane czynności związane z zatrzymaniem 
podejrzanego znaku pieniężnego. Wskazano, że w przypadku przedstawienia w banku 
działającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub innym podmiocie gospodarczym, 
krajowego lub zagranicznego znaku pieniężnego (banknotu lub monety) podrobionego lub 
przerobionego albo budzącego wątpliwości co do autentyczności, na osobę działającą z 
upoważnienia banku lub innego podmiotu gospodarczego zostanie nałożony obowiązek 
zatrzymania takiego znaku pieniężnego. Z czynności tej będzie sporządzany protokół, 
zawierający m.in.: nazwę i siedzibę podmiotu zatrzymującego znak pieniężny, datę jego 
sporządzenia, oraz nazwę i adres podmiotu przedstawiającej znak pieniężny, z zaznaczeniem 
nazwiska, imienia i charakteru służbowego pracownika działającego w imieniu tego podmiotu. 

Przepisy projektowanego rozporządzenia określają także sposób postępowania w przypadku 
ujawnienia w banku działającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub innego podmiotu 
gospodarczego znaku pieniężnego podrobionego lub przerobionego albo budzącego 
wątpliwości co do autentyczności w sytuacji braku możliwości ustalenia, przez kogo znak 
został wpłacony. W takich okolicznościach osoba działająca z ramienia tego banku lub 
podmiotu będzie zobowiązana taki znak zatrzymać i sporządzić protokół w 2 egzemplarzach 
o zatrzymaniu. Jeden egzemplarz protokołu wraz z zakwestionowanym znakiem pieniężnym 
będzie przekazany Policji, a drugi egzemplarz pozostanie w dokumentacji,  podmiotu który 
sporządził protokół. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-okreslenia-
warunkow-i-trybu-postepowania-przy-zatrzymywaniu-znakow-pienieznych-podejrzanych-co-
do-autentycznosci-oraz-postepowania-z-falszywymi-znakami-pienieznymi/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości 
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne (numer z wykazu: 822). 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-wymagan-jakie-musza-spelnic-platnicy-skladek-przekazujacy-dokumenty-ubezpieczeniowe-w-formie-dokumentu-elektronicznego-poprzez-transmisje-danych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-wymagan-jakie-musza-spelnic-platnicy-skladek-przekazujacy-dokumenty-ubezpieczeniowe-w-formie-dokumentu-elektronicznego-poprzez-transmisje-danych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-wymagan-jakie-musza-spelnic-platnicy-skladek-przekazujacy-dokumenty-ubezpieczeniowe-w-formie-dokumentu-elektronicznego-poprzez-transmisje-danych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-okreslenia-warunkow-i-trybu-postepowania-przy-zatrzymywaniu-znakow-pienieznych-podejrzanych-co-do-autentycznosci-oraz-postepowania-z-falszywymi-znakami-pienieznymi/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-okreslenia-warunkow-i-trybu-postepowania-przy-zatrzymywaniu-znakow-pienieznych-podejrzanych-co-do-autentycznosci-oraz-postepowania-z-falszywymi-znakami-pienieznymi/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-okreslenia-warunkow-i-trybu-postepowania-przy-zatrzymywaniu-znakow-pienieznych-podejrzanych-co-do-autentycznosci-oraz-postepowania-z-falszywymi-znakami-pienieznymi/


 

W związku z zaistniałą sytuacją wynikającą z ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zauważa 
się rosnące zapotrzebowanie na dokonywanie transakcji polegających w szczególności na 
wypłacaniu gotówki z bankomatów oraz wypłatach walut. Kwestia ta pozostaje również 
szczególnie istotna w kontekście wzrostu napływu z Ukrainy uchodźców na terytorium Polski. 

Obowiązujące w tym zakresie przepisy § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać 
ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i 
inne jednostki organizacyjne nakładają określone limity gotówki, które mają zastosowanie w 
odniesieniu do wielkości kwot przewożonych bankowozami. Powoduje to spowolnienie 
możliwości zasilania banków i bankomatów w gotówkę i w konsekwencji skutkuje nawet 
czasowym wyłączaniem bankomatów z użytkowania. 

W celu wyeliminowania przedmiotowego problemu, niniejszą nowelizacją proponuje się 
dodanie przepisu epizodycznego (§ 7a), który zapewni, że od 2 marca do 15 marca 2022 r. 
limity wartości pieniężnych, które będą mogły być transportowane do banków i bankomatów 
zostaną podwojone, odpowiednio: 

1) transport bankowozami typu A będzie wymagany dla wartości pieniężnych powyżej 48 
jednostek obliczeniowych; 

2) transport bankowozami typu C, wyposażonymi w pojemniki specjalistyczne co najmniej 
klasy D, będzie możliwy z udziałem nieuzbrojonego pracownika ochrony posiadającego 
legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, bez konwojenta, dla wartości 
pieniężnych do 16 jednostek obliczeniowych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-
wewnetrznych-i-administracji-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wymagan-jakim-
powinna-odpowiadac-ochrona-wartosci-pienieznych-przechowywanych-i-transportowan/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się 

na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania 
zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (numer z wykazu: 
521). 

 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 
dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub 
zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków 
nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. poz. 2114) stanowi wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 81 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983, z późn. zm.). 

Zmiana brzmienia upoważnienia ustawowego zawartego w art. 81 ustawy o ofercie publicznej 
przewiduje rozszerzenie zakresu przedmiotowego aktu wykonawczego wydawanego na jego 
podstawie o: 

 określenie wzoru wezwania, o którym mowa w art. 11a ust. 9 ustawy o ofercie 
publicznej – tj. wzoru wezwania na sprzedaż akcji w przypadku gdy akcje, które zostały 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce bez zgody ich emitenta, 
przestaną być przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym, na którym zostały 
dopuszczone do obrotu na wniosek ich emitenta; 

 sposób i tryb składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu; 

 dopuszczalne rodzaje zabezpieczenia. 

Jednocześnie znowelizowane brzmienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 81 
ustawy o ofercie publicznej nie będzie przewidywało określenia w akcie wykonawczym 
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warunków nabywania akcji w wezwaniach oraz szczegółowego sposobu ich ogłaszania. 
Warunki, jakie mogą zostać zastrzeżone w wezwaniu, będą określone wprost w 
znowelizowanej ustawie o ofercie publicznej, w projektowanym art. 72a. Podobnie w 
znowelizowanej ustawie o ofercie publicznej będą określone zasady informowania przez 
podmioty pośredniczące o wezwaniu oraz zmianach w tym wezwaniu. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-wzorow-
wezwan-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-lub-zamiane-akcji-spolki-publicznej-sposobu-i-
trybu-skladania-i-przyjmowania-zapisow-w-wezwaniu-oraz-dopuszczalnych-ro/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w 

sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, 
ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny (numer z wykazu: RD493). 

 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za 
zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia 
stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny został 
opracowany w celu wykonania ustawowej delegacji dla Rady Ministrów zawartej w art. 70 ust. 
3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
( Dz. U. z 2020 r. poz. 2017). 

Celem projektu jest Ustalenie przez Radę Ministrów zasad i trybu wypłacania należności za 
zakwaterowanie przejściowe w razie konieczności czasowego rozmieszczenia jednostek 
wojskowych, żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w tych jednostkach oraz osób 
towarzyszących Siłom Zbrojnym RP, a także magazynowania lub przechowywania urządzeń, 
uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu wojskowego – poza budynkami, lokalami i 
gruntami przeznaczonymi na zakwaterowanie stałe. Ponadto wskazuje się, że wydatki z tytułu 
zakwaterowania przejściowego, poniesione przez organy wojskowe, są pokrywane z budżetu 
państwa. 

W projekcie rozporządzenia zaproponowano wskazanie organów wojskowych (właściwe 
terytorialnie wojskowe oddziały gospodarcze lub jednostki wojskowe pełniące funkcję 
oddziałów gospodarczych) jako podmiotów uprawnionych do ustalania należności za 
korzystanie z nieruchomości zajętych na zakwaterowanie przejściowe w formie pisemnej 
umowy zawartej przez organ wojskowy z osobą fizyczną lub prawną będącą właścicielem 
nieruchomości oraz w drodze porozumienia w przypadku zajęcia nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zawarcie umowy będzie 
następować w trybie określonym w przepisach prawa cywilnego, z zastosowaniem cen 
rynkowych na terenie, na którym znajdują się nieruchomości zajęte na zakwaterowanie 
przejściowe. Należności za zakwaterowanie przejściowe na terenach i obiektach należących 
do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego będą mogły obejmować jedynie 
zwykłe koszty utrzymania nieruchomości w okresie ich rzeczywistego wykorzystania na 
zakwaterowanie przejściowe. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mon-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-zasad-i-trybu-wyplacania-naleznosci-za-zakwaterowanie-
przejsciowe-sil-zbrojnych-rzeczypospolitej-polskiej-w-razie-wprowadzenia-stanu-w/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań obowiązujących przy 

prowadzeniu żywienia w szpitalach (numer z wykazu: MZ 1279). 
 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) żywienie pacjentów w szpitalach jest świadczeniem 
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zdrowotnym i powinno być dostosowane do stanu zdrowia pacjenta. Aktualnie brak jest aktów 
prawnych, które w sposób szczegółowy regulowałyby kwestię standardów żywienia pacjentów 
w szpitalach. W ramach realizacji dwóch strategicznych dokumentów rządowych – Narodowej 
Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030  oraz Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-
2025 zaplanowano realizację działania polegającego na określeniu norm żywienia w 
szpitalach. 

Projekt rozporządzenia określa wymagania obowiązujące przy prowadzeniu żywienia 
zbiorowego typu zamkniętego w szpitalach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z wyłączeniem świadczeń gwarantowanych 
udzielanych przez szpitale świadczeniobiorcy z zamiarem ich zakończenia w okresie 
nieprzekraczającym 24 godzin, tj.: 

1) kody i nomenklaturę diet szpitalnych, 

2) rodzaje diet, ich charakterystykę, rekomendowane i przeciwwskazane środki spożywcze 
wykorzystywane w poszczególnych rodzajach diet oraz wartość odżywczą i energetyczną 
stosowanych diet szpitalnych, 

3)  wzór karty żywienia szpitalnego. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-wymagan-
obowiazujacych-przy-prowadzeniu-zywienia-w-szpitalach/ 
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