Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM
w okresie od 7 do 13 lipca 2022 roku
Raport na dzień 13 lipca 2022 roku
I. Projekty aktów prawnych
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 65.
projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych
Ministrów.
Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 12. projektów rozporządzeń dotyczących
podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały
one omówione w tekście poniżej.
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska
Miedź przygotowano 2 stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz
dokumentów strategicznych.
1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer
w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD404), które zostało
przesłane do Ministerstwa Finansów
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-projekt-ustawy-o-zmianieustawy-o-cit-ud404/
2. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia
Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w
przedsiębiorstwach energetycznych (nr 849 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra
Klimatu i Środowiska), które zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-proj-rozp-mkis-ws-zapasowpaliw-w-przedsiebiorstwach-energetycznych-nr-849-w-wykazie-mkis/
Projekty ustaw:
1.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności
leczniczej (numer z wykazu: UD 409)

Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021
r. poz. 2268, z późn. zm.) dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc
w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych
przepisów, co oznacza, że kierownik domu pomocy społecznej dokonuje czynności
związanych z umożliwieniem mieszkańcowi dokonania wyboru lekarza, pielęgniarki i
ewentualnie położnej podstawowej opieki zdrowotnej (w przypadku kobiet), w celu korzystania
ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej
„NFZ”. Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych może polegać np. na pomocy w
wypełnieniu deklaracji przy wyborze pielęgniarki/ położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
doprowadzenie lub dowiezienie pensjonariusza domu pomocy społecznej do pielęgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej, pomoc w odbyciu teleporady.

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.) wynika, że w ramach struktury organizacyjnej podmiotu
leczniczego może zostać wydzielona jednostka organizacyjna, w celu udzielania świadczeń
zdrowotnych mieszkańcom domów pomocy społecznej, wychowankom regionalnych
placówek opiekuńczo-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
zlokalizowana na terenie tych podmiotów.
Proponowane przepisy mają na celu umożliwienie DPS udzielanie ambulatoryjnych świadczeń
zdrowotnych dla mieszkańców tych domów, którzy tych świadczeń wymagają. Projektowane
przepisy przewidują możliwość wykonywania przez DPS (niezależnie od formy organizacyjnej,
w jakiej działa) działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.). DPS będzie mógł
wystąpić do wojewody, jako organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących
działalność leczniczą z wnioskiem o wpis do ww. rejestru. Po spełnieniu warunków
wykonywania działalności leczniczej (dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami i
urządzeniami; zatrudnianie osób wykonujących zawód medyczny, np. pielęgniarek;
stosowania wyrobów medycznych zgodnych z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. poz. 974); zawarciu umowy ubezpieczenia OC) DPS zostanie wpisany
do ww. rejestru i będzie mógł podjąć działalność leczniczą.
Projektowane przepisy przewidują, że DPS będący podmiotem leczniczym będzie udzielał
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (art. 2 projektu ustawy). Świadczenia te byłyby
wykonywane w ambulatorium będącym zakładem leczniczym DPS. Ponadto ze względu na
okoliczność, że regulacje dotyczące zasad kierowania DPS-em (działającym w formie
jednostki budżetowej) oraz sposobu wyłaniania i zatrudniania kierownika są uregulowane w
ustawie o pomocy społecznej zaproponowano wyłączenie stosowania przepisów art. 46 ust.
2–4, 47 i art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ponadto
zaproponowano wyłączenie przepisu art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej, który dotyczy rady społecznej.
Projekt ustawy na etapie na etapie konsultacji publicznych (3 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-pomocyspolecznej-oraz-ustawy-o-dzialalnosci-leczniczej/
Projekty rozporządzeń:
1.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i
ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów
miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i
deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o
zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło
oraz innych dokumentów (numer z wykazu: 84)

W związku z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
(Dz. U. poz. 655, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265)
konieczne jest wydanie rozporządzenia zmieniającego w zakresie dostosowania kodów tytułu
ubezpieczenia do zmian wprowadzonych ww. ustawami.
Celem zmian wprowadzanych w nowelizowanym rozporządzeniu jest umożliwienie płatnikom
składek prawidłowego wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych, a tym samym
prawidłowego zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz
rozliczania składek. Dlatego też rozporządzenie wprowadza zmiany w załączniku nr 25 do
rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-rodziny-i-politykispolecznej-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-wzorow-zgloszen-doubezpieczen-spolecznych-i-ubezpieczenia-zdrowotnego-imiennych-raport/
2.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Onkohematologicznego „PROH” (numer z wykazu: MZ 1221)

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Onkohematologicznego „PROH” stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666,
z późn. zm.). Opracowanie projektu rozporządzenia zostało poprzedzone analizą potrzeby
utworzenia tego rejestru, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy.
Projekt rozporządzenia zakłada utworzenie Polskiego Rejestru Onko-hematologicznego
„PROH”. Rejestr pozwoli na gromadzenie kompletnych danych, które będzie można
wykorzystać w analizach dotyczących optymalizacji metod diagnostyki i leczenia nowotworów
hematologicznych.
Dzięki
rejestrowi
możliwe
będzie
określenie
wskaźników
epidemiologicznych, w tym liczby zachorowań, chorobowości, liczby ozdrowieńców, szybkości
wdrożenia diagnostyki i leczenia oraz jego skuteczności. Dane zgromadzone w rejestrze
umożliwią także ocenę czynników ryzyka, takich jak zróżnicowanie regionalne
zachorowalności, umieralności i przeżycia, oraz pozwolą na opracowanie standardów leczenia
i ich ewaluacji, a także zidentyfikowanie liczebności pacjentów wymagających nowoczesnych
terapii.
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-polskiegorejestru-onko-hematologicznego-proh/
3.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (numer z wykazu: MZ 1371)

Celem projektowanej nowelizacji jest zwiększenie dostępności pacjentów do wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie, a także uszczegółowienie obowiązujących przepisów,
aby wyeliminować problemy interpretacyjne.
W projekcie dokonano następujących zmian (m.in.)
1. Wprowadzono zmiany w zakresie refundacji wyrobów płaskodzianych określonych w
lp. 69 i 70 załącznika do rozporządzenia, określając szczegółowe limity zależnie od
modelu wyrobu, a także produkcji seryjnej i na zamówienie.
2. Zwiększono limit w zakresie soczewek okularowych korekcyjnych do bliży i dali (lp. 73
i lp. 74) powyżej 6,25 dioptrii, a także zmniejszono udział własny pacjentów w limicie
do 10%. Podniesiono limitu w przypadku soczewek kontaktowych twardych (lp. 75) i
zmniejszono udział świadczeniobiorców do 10% w ich zakupie.
3. Podniesiono limit w przypadku pozycji lp. 79 (do 200 zł) i 80–83 (do 400 zł).
4. Podniesiono limit aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne, zarówno dla
dzieci jak i dorosłych (w lp. 84 wzrost limitu dla dzieci z 2000 zł do 3000 zł, dla dorosłych
z 1000 zł do 1500 zł). W przypadku aparatów na przewodnictwo kostne (lp. 85), limit
został podniesiony z 1800 zł do 3000 zł, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Dodatkowo
zmniejszono współpłacenie w przypadku systemów wspomagających słyszenie (lp. 86)
z 50% do 30%.
5. Wprowadzono zmiany w lp. 89, które pozwalają na refundację zarówno rurek
tracheostomijnych z zapasowym wkładem (limit 150 zł pozostaje) jak i silikonowych
(limit 235 zł), jak również zwiększono liczbę sztuk przysługujących pacjentom zależnie

od typu rurki. W przypadku pacjentów dorosłych wprowadzono minimalny udział w
limicie 10%.
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacegorozporzadzenie-w-sprawie-wykazu-wyrobow-medycznych-wydawanych-na-zlecenie-2/
4.

Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania
pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027 (numer z wykazu: 28)

Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy
de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027 stanowi wykonanie delegacji zawartej w art.
30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze
środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
Projekt rozporządzenia określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy
de minimis oraz pomocy publicznej, w ramach programów finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027, oraz podmioty udzielające tej pomocy, do
której mają zastosowanie odpowiednio przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z
dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej
„rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013”, oraz 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).
Projekt rozporządzenia ma zastosowanie do programów finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027, tj. Fundusze Europejskie dla Rozwoju
Społecznego 2021-2027 oraz do regionalnych programów w części finansowanej ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt rozporządzenia nie ma zastosowania do typów
operacji wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach FERS.
Szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach FERS zostanie określony w drodze
rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, zgodnie z art.
6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzenrozporzadzenia-ministra-funduszy-i-polityki-regionalnej-fundusze-na-lata-2021-2027/
5.

Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (numer z wykazu:
29)

Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 stanowi wykonanie
upoważnienia ustawowego określonego w art. 6b ust. 10b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022
r.).
Projekt określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej, w
tym pomocy de minimis oraz pomocy publicznej, w ramach Programu Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Regionalnego 2021-2027, zwanego dalej „FERS” finansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, do której mają zastosowanie odpowiednio
przepisy ustawy o PARP, rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn, zm.) oraz 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, z późn. zm.).
Projekt ma zastosowanie do pomocy finansowej udzielanej przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, zwaną dalej „PARP”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla
Rozwoju Społecznego 2021-2027 na:
– realizację projektów doradczych lub szkoleniowych,
– monitorowanie i identyfikację potrzeb kompetencyjnych i zawodowych na rynku pracy.
Projektowane rozporządzenie, zapewniając podstawę prawną dla udzielania pomocy
finansowej, w tym w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis, będzie stanowiło jeden z
elementów systemu wdrażania FERS. Pomoc finansowa, pomoc szkoleniowa i pomoc
publiczna na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz pomoc de minimis, regulowana
projektowanym
rozporządzeniem,
umożliwi
efektywne
wykorzystanie
środków
przeznaczonych na rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie konkurencyjności
przedsiębiorstw, w szczególności sektora MŚP, wzmocnienie potencjału podmiotów
świadczących usługi rozwojowe zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych, dalszy rozwój
sektorowych rad. ds. kompetencji, a także stały monitoring poziomu kompetencji kadr
gospodarki.
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzenrozporzadzenia-ministra-funduszy-i-polityki-regionalnej-fundusze-na-lata-2021-2027/
6.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
(numer z wykazu: MZ 1362)

Potrzeba wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
(Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.) jest związana z wdrażaniem reformy opieki psychiatrycznej dla
dzieci i młodzieży i ma na celu usunięcie nieścisłości, doprecyzowanie przepisów,
uwzględnienie postulatów ekspertów współpracujących z Ministerstwem Zdrowia oraz wynika
z wejścia w życie w dniu 6 kwietnia 2022 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca
2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających
zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 744), które wprowadziło nową specjalizację w
dziedzinie psychoterapii uzależnień. Koniecznym jest również doprecyzowanie przepisów
odnoszących się do realizacji świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym.
w projekcie rozporządzenia zaproponowano uaktualnienie definicji pojęć instruktora terapii
uzależnień, osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu instruktora terapii uzależnień,
osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, specjalisty
psychoterapii uzależnień oraz dodanie definicji osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie
psychoterapii uzależnień. W konsekwencji powyższego zaproponowano odpowiednie zmiany
w załącznikach nr 2, 5 i 7 do rozporządzenia.
Dodano definicję spotkania społeczności oraz rozszerzono wykaz świadczeń opisanych w § 3
o świadczenia opisane w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
Projekt wprowadza też zmiany w zasadach realizacji świadczeń dla osób z autyzmem
dziecięcym. Zmiany mają na celu doprecyzowanie warunków realizacji świadczeń a co za tym
idzie umożliwienie ich właściwej wyceny.

Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacegorozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-opieki-psychiatrycznej-ileczenia-uzaleznien-3/
7.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnej ochrony niektórych
kategorii osób w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych,
zabiegach lub leczeniu (numer z wykazu: MZ 1325)

Projekt rozporządzenia w sprawie szczególnej ochrony w związku z ekspozycją medyczną
stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 33e ust. 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000
r. – Prawo atomowe.
Projektowana regulacja została oparta na dotychczasowych przepisach rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej w zakresie w
jakim regulowało ono (zgodnie z upoważnieniem z art. 33c ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 29
listopada 2000 r. – Prawo atomowe w brzmieniu przed nowelizacją) kwestie szczególnej
ochrony dzieci, kobiet w wieku rozrodczym kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.
Projektowane przepisy określają wymagania, których spełnienie jest konieczne w przypadku
poddawania medycznym procedurom radiologicznym osób należących do kategorii
szczególnie chronionych przed promieniowaniem jonizującym, w szczególności wymagają
stosowania metod zapewniających szczególną ochronę obszarów wrażliwych na
promieniowanie jonizujące (tarczyca, piersi, soczewki oczu, gonady). Określane przez
projektowaną regulację wymagania obejmują również konieczność dokonania obliczeń dawki
dla płodu lub zarodka w sytuacji, w której podczas procedury medycznej z wykorzystaniem
promieniowania jonizującego dojdzie do napromienienia zarodka lub płodu. Ograniczeniem
wykonywania medycznych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej u kobiet
w ciąży jest zredukowanie aktywności produktów radiofarmaceutycznych do najmniejszej
wartości umożliwiającej uzyskanie oczekiwanej informacji klinicznej lub oczekiwanego efektu
terapeutycznego, zwiększenie podaży płynów czy pouczenie pacjentki o konieczności
częstego oddawania moczu. Rozporządzenie wyklucza także możliwość stosowania
niektórych produktów radiofarmaceutycznych od 8 tygodnia ciąży.
Ponadto, proponuje się wprowadzenie istotnych ograniczeń w wykonywaniu – wobec kobiet w
ciąży – procedur radioterapii. Procedury te mogą być realizowane pod ściśle określonymi
warunkami (np. stosowanie metod zapewniających ochronę zarodka lub płodu; konieczność
obliczenia dawki dla zarodka lub płodu, która będzie wynikiem proponowanej procedury;
wymóg ustalenia rodzajów zagrożeń zarodka lub płodu i poziomu ryzyka ich wystąpienia).
Dodatkowe wymagania określono w przypadku badań diagnostycznych niemowląt i małych
dzieci (np. zwiększenie podaży płynów i częstości wymiany pieluch, jeśli są używane).
Zastosowanie do celów diagnostycznych lub leczniczych produktu radiofarmaceutycznego w
stosunku do osoby poniżej 16 roku życia wymaga uwzględnienia masy ciała zgodnie z
właściwym przelicznikiem.
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-szczegolnejochrony-niektorych-kategorii-osob-w-zwiazku-z-ekspozycja-medyczna-w-badaniachdiagnostycznych-zabiegach-lub-leczeniu/
8.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (numer z
wykazu: 235)

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do

kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 231, z późn. zm.), wynikającą z potrzeby przyśpieszenia
wymiany uprawnień do kierowania pojazdami wydanymi w państwie, na którego terytorium
toczy się konflikt zbrojny.
Projektowane zmiany obejmują modyfikacje procesu wymiany prawa jazdy wydanego przez
państwo, na którego terytorium toczy się konflikt zbrojny, dokonania wpisu kodu 95 w prawie
jazdy oraz wydania profilu kierowcy zawodowego wymaganego do wpisu w prawie jazdy tego
kodu.
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacegorozporzadzenie-w-sprawie-wydawania-dokumentow-stwierdzajacych-uprawnienia-dokierowania-pojazdami-2/
9.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wydawania karty kwalifikacji kierowcy (numer z wykazu: 236)

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie wydawania karty kwalifikacji (Dz. U. poz. 742), wynikające z potrzeby poprawienia
procesu wydawania karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego
wymaganego do uzyskania tej karty. Projekt rozporządzenia obejmuje następujące zmiany.
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydawanie karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu
kierowcy zawodowego również na podstawie świadectw kwalifikacji zawodowej oraz
świadectw kierowcy wydanych w innych państwach członkowskich UE oraz doprecyzowanie,
iż nie ma potrzeby żądania przez organ kopii "nowego" odpowiedniego orzeczenia lekarskiego
i psychologicznego (przy ubieganiu się przez osobę o wydanie karty kwalifikacji kierowcy lub
profilu kierowcy zawodowego) w przypadku, kiedy "stare" orzeczenia znajdujące się w aktach
ewidencyjnych są jeszcze aktualne.
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-zmieniajacegorozporzadzenie-w-sprawie-wydawania-karty-kwalifikacji-kierowcy/
10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie
studiów (numer z wykazu: 145)
Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz.
661), stanowiącym wykonanie upoważnienia zawartego w art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.).
Celem nowelizacji jest:
1) zapewnienie optymalizacji procesu kształcenia na niektórych kierunkach studiów, które
obecnie mogą być prowadzone wyłącznie jako studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia,
przez umożliwienie ich realizacji także na poziomie jednolitych studiów magisterskich;
2) umożliwienie studentom, którzy w roku akademickim 2021/2022 wykonywali czynności w
ramach zadań realizowanych przez podmioty zapewniające pomoc obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ubiegania się o zaliczenie zajęć
lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, do których w programie studiów
zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności, które nabyli w czasie
wykonywania tych czynności.
W związku z tym proponuje się zmianę § 8 ust. 2 nowelizowanego rozporządzenia polegającą
na rozszerzeniu katalogu kierunków studiów, które mogą być prowadzone jako jednolite studia
magisterskie, o kierunki: architektura wnętrz, psychologia i biologia zwierząt, logopedia, a
także kierunki, na których kształci się wyłącznie strażaków w służbie kandydackiej oraz

kierunki, na których jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania
zawodu nauczyciela (z wyłączeniem kierunków: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
oraz pedagogika specjalna, które już obecnie są obligatoryjnie prowadzone jako jednolite
studia magisterskie).
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzenministra-edukacji-i-nauki-studia-i-ksztalcenie/
11. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (numer z
wykazu: 144)
Projektowane rozporządzenie przewiduje nowelizację rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890), które
zostało wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 68 ust. 3 pkt 4
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz.
574, z późn. zm.). Zasadniczym celem projektowanego rozporządzenia jest przyjęcie na rok
akademicki 2021/2022 szczególnych rozwiązań w zakresie realizowania przez studentów i
uczestników studiów podyplomowych zajęć, w tym w formie praktyk zawodowych,
odpowiednio na studiach i studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania
zawodu nauczyciela. Rozwiązania te dotyczą:
1) umożliwienia prowadzenia zajęć realizowanych w formie praktyk zawodowych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
2) określenia, że liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do liczby punktów
ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik,
określonej w odpowiednich załącznikach do nowelizowanego rozporządzenia;
3) uelastycznienia wymagań dotyczących odbywania przez studentów i zaliczania im zajęć
kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
polegającego na umożliwieniu zaliczenia studentom na poczet tych zajęć czynności
wykonywanych przez nich na rzecz podmiotów zapewniających pomoc obywatelom Ukrainy
w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa.
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzenministra-edukacji-i-nauki-studia-i-ksztalcenie/
12. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
zabezpieczeń akcyzowych (numer z wykazu: 567)
Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zabezpieczeń
akcyzowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 115) ma charakter dostosowujący dotychczasowe jego
brzmienie do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o
podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2427) w związku z
implementacją postanowień dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r.
ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie) (Dz. Urz.
UE.L 2020 nr 58, str.4). Proponuje się, by:
 w przypadku podatnika, który nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe
niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką
akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju
działalności gospodarczej, generalne zabezpieczenie akcyzowe, do złożenia którego





został on zobowiązany, ustalane było jako równowartość kwoty wskazanej przez ten
podmiot we wniosku o złożenie zabezpieczenia generalnego. Kwota ta powinna być
oszacowana przez ten podmiot na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym
czasie zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, które mają być objęte tym
zabezpieczeniem,
w przypadku podmiotu posiadającego kilka statusów akcyzowych, który zamierza przy
wykorzystaniu Systemu objąć jednym zabezpieczeniem akcyzowym swoje obecne lub
przyszłe zobowiązania podatkowe albo obecne lub przyszłe zobowiązania podatkowe
oraz opłatę paliwową, metodologia wyliczania takiego zabezpieczenia oparta była o
dotychczasowe regulacje, o których mowa w § 3 pkt 1-5 lub § 4 pkt 1-5 i 9
rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych,
objęcie zobowiązania podatkowego uprawnionego odbiorcy zabezpieczeniem
generalnym przewoźnika lub spedytora mogło być dokonane po przedłożeniu przez
ten podmiot właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia
przewoźnika lub spedytora. W oświadczeniu tym powinna być wyrażona zgoda na
objęcie zabezpieczeniem generalnym tych podmiotów określonego zobowiązania
podatkowego uprawnionego odbiorcy albo określonych zobowiązań podatkowych tego
podmiotu, albo określonego zobowiązania podatkowego oraz określonej opłaty
paliwowej tego podmiotu, albo określonych zobowiązań podatkowych oraz opłat
paliwowych tego podmiotu. Złożenie oświadczenia musi nastąpić przed
wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych z miejsca wysyłki na terytorium państwa
członkowskiego przez osobę fizyczną lub prawną zarejestrowaną przez właściwe
władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która wysyła na terytorium kraju z
terytorium państwa członkowskiego wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia
poboru akcyzy na podstawie art. 46pa.

Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacegorozporzadzenie-w-sprawie-zabezpieczen-akcyzowych/
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)
W analizowanym okresie opublikowano 56 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 Zdrowia z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Rozporządzenie zostało opublikowane 7 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z
2022, poz. 1433).

Akt prawny został wydany na podstawie 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.). Rozporządzenie wskazuje nowe świadczenia gwarantowane z zakresu
programów zdrowotnych (m.in. Poradnictwo antynikotynowe; Diagnostyka i profilaktyka
POChP), jak również określa kryteria kwalifikacji do etapu podstawowego oraz
specjalistycznego, tryb realizacji świadczeń i warunki wymagane od świadczeniodawców.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.
2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie uwierzytelniania
użytkowników na PUESC


Rozporządzenie zostało opublikowane 7 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z
2022, poz. 1434).

Rozporządzenie określa sposoby uwierzytelniania użytkowników na Platformie Usług
Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), którymi mogą być tylko osoby fizyczne.
Korzystanie z konta na PUESC przez użytkownika wymaga uwierzytelnienia:
1. przez podanie przez zarejestrowanego użytkownika identyfikatora i hasła, albo
2. przy użyciu Węzła Krajowego, albo
3. przy użyciu aplikacji mobilnej mObywatel.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2022 r.
3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Rozporządzenie zostało opublikowane 8 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z
2022, poz. 1451).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń
wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 730) jest wykonaniem delegacji
ustawowej zawartej w art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
Implementacja zmian przepisów tej ustawy wymagała zmian we wzorach następujących
zaświadczeń: 1) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
(ZAS-W) – usunięcie informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa
skarbowe lub wykroczenia skarbowe, co wynika z uchylenia art. 306e § 4 pkt 1 lit. c Ordynacji
podatkowej, 2) zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZASDF): – zmiana nazwy formularza na: Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w
podatku dochodowym od osób fizycznych; – w formularzu usunięto punkty II, IIA oraz III i IIIA
dotyczące podatników podatku od towarów i usług oraz podatników podatku akcyzowego, 3)
zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a
także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP): – zmiana
nazwa formularza na: „Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku
dochodowym od osób prawnych”; – punkt I formularza uzupełniono o informację o wysokości
przychodu. Ponadto dodano nowy wzór zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu,
podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób
fizycznych (ZAS-DFU), w którym uwzględniono rozszerzony zakres informacji o wysokości
uzyskanego przychodu oraz wysokości odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
4/ Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi

Ustawa została opublikowana 11 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022,
poz. 1457).

Ustawa ma na celu zmianę zasad doręczania pism w postępowaniach
sądowoadministracyjnych - zmiana polega na tym iż na wniosek adresata doręczenie może
być dokonane także na wskazany przez niego adres skrytki pocztowej. W takim przypadku
pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe składa się w placówce pocztowej tego operatora,
umieszczając zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej adresata. W zawiadomieniu należy

wskazać placówkę pocztową operatora, w której złożono pismo, oraz zamieszcza się
informację, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2022 r.
5/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej

Rozporządzenie zostało opublikowane 13 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z
2022, poz. 1481).

W rozporządzeniu podwyższono stawkę diety przysługującej pracownikowi z tytułu
podróży służbowej o 8 zł tj. do 38 zł, co oznacza wzrost o 26,66 %. Aktualna wysokość diety
(30 zł) obowiązuje od dnia 1 marca 2013 r. Przy obliczeniu wysokości diety uwzględniono
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013–2021, a
także prognozowaną inflację na 2022 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
6/ Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

Rozporządzenie zostało opublikowane 13 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z
2022, poz. 1482).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2022 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 28 ust. 6 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1672, z późn. zm.). Podział kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w
ustawie budżetowej na 2022 r. został dokonany w terminie ustalonym w ustawie z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. W związku z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli
początkujących konieczne bylo określenie zasad dokonania podziału kwoty przewidzianej w
art. 23 ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, tj. kwoty 251 200 tys. zł, o którą została
zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej, i która zostanie podzielona po jej
pomniejszeniu o 0,5% środków na rezerwę subwencji, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Nowelizacja
rozporządzenia umożliwia dokonanie podziału zwiększonej kwoty części oświatowej
subwencji ogólnej proporcjonalnie do trzeciej dodatkowej przeliczeniowej liczby uczniów w
danej jednostce samorządu terytorialnego z uwzględnieniem nowego sposobu liczenia
wskaźnika płacowego Wa,i, tj. wskaźnika W a2,i. Dodatkowo wyłączono z podziału zwiększonej
kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wagę P73 w zakresie świadczenia na start dla
nauczycieli stażystów. Podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej
dokonano na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień
30 września 2021 r. i na dzień 10 października 2021 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że
§ 1 pkt 2 lit. a z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

