
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 12 do 18 stycznia 2023 roku 

Raport na dzień 18 stycznia 2023 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1. projekt ustawy oraz 34. 
projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 
Ministrów. 
 
Przeprowadzono konsultacje 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów 
członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one 
omówione w tekście poniżej. 
 

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska 
Miedź przygotowano 1. stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz 
dokumentów strategicznych. 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie 
ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw (nr UD354 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które 
zostało przesłane do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
uwagi-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-materialach-wybuchowych-przeznaczonych-
do-uzytku-cywilnego-oraz-niektorych-innych-ustaw-ud354/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi 
stanowiskami politycznymi (numer z wykazu: 674) 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w 
sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi 
stanowiskami politycznymi (Dz. U. poz. 1381, z późn. zm.), wydawane na podstawie art. 46c 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.), wymaga zmiany w zakresie par. 2 pkt 9 i 
pkt 12. 

Zgodnie z art. 20a ust. 1 dyrektywy 2015/849 w brzmieniu nadanym przez dyrektywę 
2018/843, każde państwo członkowskie zostało zobowiązane do opracowania oraz publikacji 
listy tzw. „krajowych PEP-ów”, a więc osób, które zgodnie z przepisami krajowymi są 
kwalifikowane jako osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne. 

Projekt rozporządzenia zawiera zmiany, które obejmują uchylenie w § 2 pkt 9 (tj. usunięcie z 
wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będący eksponowanymi stanowiskami 
politycznymi posła do Parlamentu Europejskiego). Ponadto w odniesieniu do osób 
piastujących funkcje w Trybunale Stanu, w opinii Ministra Finansów istnieje konieczność 
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zmiany tego przepisu polegającej na użyciu terminologii z art. 199 ust. 1 Konstytucji RP dla tej 
kategorii stanowisk. 

Projekt ma na celu ułatwienie instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym obowiązanym do 
realizacji obowiązków wynikających z ustawy poprzez przedstawienie listy stanowisk i funkcji 
publicznych będących stanowiskami eksponowanymi politycznie. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wykazu-krajowych-stanowisk-i-funkcji-publicznych-bedacych-
eksponowanymi-stanowiskami-politycznymi/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o 

stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej 
(numer z wykazu: 650) 

 

Projektowane rozporządzenie określa zasady dotyczące składu, trybu powoływania i 
postępowania oraz terminów urzędowania powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich. 
Określa również sposób współdziałania komisji z wojewodami oraz wójtami (burmistrzami, 
prezydentami miast) w sprawach związanych z przebiegiem kwalifikacji. 

W związku z poszerzeniem zakresu badań prowadzonych przez komisję lekarską poprzez 
konieczność przeprowadzania obowiązkowych badań psychologicznych osób stawiających 
się na kwalifikację zaistniała konieczność zmiany dotychczasowego składu komisji, 
polegającej na włączeniu do niej psychologa, który w ramach badania psychologicznego 
przeprowadzać będzie wywiad psychologiczny oraz obserwację osoby badanej. Ponadto 
uszczegółowiono zakres zadań i uprawnień psychologa w czasie pracy komisji lekarskiej. 

W projekcie rozporządzenia zawarto przepisy, które sytuują wojskowe centra rekrutacji w 
procesie obiegu informacji dotyczących kwalifikacji wojskowej. Dotyczy to również 
sprawozdania sporządzanego przez przewodniczącego wojewódzkiej komisji lekarskiej z 
wyników kwalifikacji wojskowej jako finalnego efektu postępowania powiatowych i 
wojewódzkich komisji lekarskich. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-komisji-
lekarskich-orzekajacych-o-stopniu-zdolnosci-do-sluzby-wojskowej-osob-stawiajacych-sie-do-
kwalifikacji-wojskowej/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 (numer z wykazu: RD 623) 
 

Przedmiotowy projekt wypełnienia upoważnienie ustawowe określone w art. 2 ust. 6 ustawy z 
dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123) oraz 
stanowi kontynuację dotychczas realizowanego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2017–2022. 

Projektowane rozporządzenie określa katalog działań podejmowanych przez administrację 
publiczną mającą na celu przede wszystkim zapewnienie osobom z zaburzeniami 
psychicznymi zapewnienie zintegrowanej, kompleksowej, wielostronnej i powszechnie 
dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w 
środowisku rodzinnym i społecznym oraz kształtowanie wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, akceptacji, 
życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji. 

Program zakłada: 

1) w zakresie zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wszechstronnej opieki 
adekwatnej do ich potrzeb: 
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a) upowszechnienie zintegrowanego i kompleksowego modelu ochrony zdrowia psychicznego 
w oparciu o model opieki środowiskowej, 

b) upowszechnienie nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 
opartego o trzy poziomy referencyjne, 

c) upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego, 

d) aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi, 

e) skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy, 

f) udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom; 

2) w zakresie prowadzenia działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób 
z zaburzeniami psychicznymi: 

a) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących przedstawiania wizerunku 
osób z zaburzeniami psychicznymi w mediach, 

b) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących konieczności respektowania 
praw osób z zaburzeniami psychicznymi; 

3) w zakresie monitorowania i oceny skuteczności działań realizowanych w ramach Programu 
– gromadzenie i analizowanie sprawozdań zawierających informacje dotyczące realizacji 
zadań wynikających z Programu, przekazywanych przez podmioty wskazane w Programie. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-narodowego-
programu-ochrony-zdrowia-psychicznego-na-lata-2023-2030/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych umieszczanych w Systemie 

oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu 
Systemu (numer z wykazu: 663) 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz 
trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu 
stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego znajdującego się w art. 43 ust. 3 oraz art. 46w 
ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z 
późn. zm.). 

Projekt wprowadza, w stosunku do obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
27 stycznia 2022 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w 
przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu (Dz. U. poz. 221), 
które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego\ rozporządzenia, w związku z wejściem w 
życie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 2707), nowe regulacje w zakresie określenia struktury lokalnego 
numeru referencyjnego w przypadku e-SAD (dodano w § 10 pkt 3) oraz danych, jakie powinien 
zawierać dokument potwierdzenia wydania, o którym mowa w art. 46d ust. 7 ustawy (dodano 
ustęp 2w § 6). 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-danych-
umieszczanych-w-systemie-oraz-trybu-postepowania-w-przypadku-przemieszczania-
wyrobow-akcyzowych-przy-uzyciu-systemu-2/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (numer z wykazu: RD646) 
 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w 
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960) zostało wydane na 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-narodowego-programu-ochrony-zdrowia-psychicznego-na-lata-2023-2030/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-w-sprawie-narodowego-programu-ochrony-zdrowia-psychicznego-na-lata-2023-2030/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-danych-umieszczanych-w-systemie-oraz-trybu-postepowania-w-przypadku-przemieszczania-wyrobow-akcyzowych-przy-uzyciu-systemu-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-danych-umieszczanych-w-systemie-oraz-trybu-postepowania-w-przypadku-przemieszczania-wyrobow-akcyzowych-przy-uzyciu-systemu-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-danych-umieszczanych-w-systemie-oraz-trybu-postepowania-w-przypadku-przemieszczania-wyrobow-akcyzowych-przy-uzyciu-systemu-2/


podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 530). 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych został opracowany w celu uaktualnienia 
minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Umożliwi to dostosowanie wynagrodzenia 
pracowników samorządowych do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r., 
które wyniesie 3 490 zł od 1 stycznia 2023 r. i 3 600 zł od 1 lipca 2023 r., zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 
r. (Dz. U. poz. 1952). 

Projekt rozporządzenia ma na celu także korektę tabeli stanowisk, tj. scalenie tabel stanowisk 
funkcjonujących obecnie odrębnie dla urzędów (część D. Stanowiska we wszystkich urzędach) 
i samorządowych jednostek organizacyjnych (część F. Stanowiska w samorządowych 
jednostkach organizacyjnych). Propozycje zgłaszane przez stronę samorządową w zakresie 
ujednolicenie tabel stanowisk i przypisanych tym stanowiskom minimalnych kategorii 
zaszeregowania oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, uzasadniane są tym, że 
występujące obecnie różnice na takich samych stanowiskach występujących w urzędach i 
samorządowych jednostkach organizacyjnych mogą powodować nierówne traktowanie 
pracowników. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-rm-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-wynagradzania-pracownikow-samorzadowych-2/ 
 
6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 
r. (numer z wykazu: 173) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w 
podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o 
finansowaniu zadań oświatowych, które przewiduje coroczne wydawanie przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania rozporządzenia przewidzianego w tym przepisie. 

Rozwiązania przyjęte w projektowanym rozporządzeniu utrzymują, co do zasady, rozwiązania 
przyjęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie 
udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 
i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 716, z późn. zm.). Projektowane 
rozporządzenie określa nowe formularze na 2023 r., uwzględniające maksymalne kwoty 
dotacji określone m.in. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie 
maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały 
edukacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1137). 

Na podstawie projektowanego rozporządzenia o dotację celową w 2023 r. będą mogły 
wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2023 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów 
klas I, IV i VII szkół podstawowych. Ponadto szkoły podstawowe będą mogły wnioskować 
także w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 
2021 r. i 2022 r. w zakresie niezbędnym do wyposażenia szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w 
stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych 
na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 
 
Projekt rozporządzenia na konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap).. 
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Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-w-sprawie-dotacji-
celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-
w-2023-r/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do 
wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu 
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym (numer z wykazu: 79) 

 

Potrzeba przygotowania projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego 
posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością 
gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją 
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wynika z włączenia 
Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie („SBŁ-IMP”) do 
Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w 
Warszawie („SBŁ-IMBiGS”). SBŁ-IMP stanowi jedną z 9 wymienionych w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia MRPiT z dnia 1 kwietnia 2021 r. instytucji upoważnionych do prowadzenia 
szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub 
kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym. 

Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości w prowadzeniu szkolenia, oraz fakt iż w wyniku 
połączenia: 

1. SBŁ-WIT wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki SBŁ-IMP; 

2. SBŁ-IMP utracił osobowości prawną; 

3. SBL-IMBiGS otrzymał nazwę SBŁ-WIT, 

zaistniała potrzeba zmiany rozporządzenia MRPiT z dnia 1 kwietnia 2021 r. w zakresie 
określonego w załączniku nr 1 wykazu instytucji upoważnionych do prowadzenia szkolenia, 
polegającej na wpisaniu SBŁ-WIT w miejsce SBŁ-IMP. Obszar kompetencji w zakresie ww. 
szkolenia realizowanych przez SBŁ-WIT w stosunku do obszaru kompetencji SBŁ-IMP przed 
połączeniem z SBŁ-IMBiGS pozostanie bez zmian. 

Projekt rozporządzenia zmieniającego przewiduje, iż: 

 SBŁ-WIT będzie kontynuował szkolenia rozpoczęte przez SBŁ-IMP i niezakończone 
przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia (§ 2 projektu), 

 zachowują ważność zaświadczenia potwierdzające przygotowanie zawodowe do 
wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą, wydane przed dniem wejścia 
w życie projektowanego rozporządzenia ( § 3 projektu). 

 
Projekt rozporządzenia na konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-rozwoju-i-technologii-wytwarzanie-i-obrot-materialami-wybuchowymi-bronia-
amunicja-oraz-wyrobami-i-technologia-o-przeznaczeniu-wojskowym-lub-po/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie instytucji upoważnionych do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków 
technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, 
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 
(numer z wykazu: 80) 
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Potrzeba przygotowania projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie instytucji upoważnionych 
do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych 
podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wynika z włączenia Sieci Badawczej 
Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej („SBŁ-IMP”) do Sieci Badawczej Łukasiewicz – 
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego („SBŁ-IMBiGS”). SBŁ-IMP stanowi 
jedną z dziesięciu wymienionych w załączniku do rozporządzenia MRPiT z dnia 20 stycznia 
2021 r. instytucji upoważnionych do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków 
technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, 
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości w wydawaniu opinii, oraz fakt iż w wyniku 
połączenia: 

1. SBŁ-WIT wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki SBŁ-IMP; 

2. SBŁ-IMP utracił osobowości prawną; 

3. SBL-IMBiGS otrzymał nazwę SBŁ-WIT, 

zaistniała potrzeba zmiany rozporządzenia MRPiT z dnia 20 stycznia 2021 r. w zakresie 
określonego w załączniku wykazu instytucji upoważnionych do wydawania opinii, polegającej 
na wpisaniu SBŁ-WIT w miejsce SBŁ-IMP. Zakres opinii wydawanych przez SBŁ-WIT w 
stosunku do zakresu opinii wydawanych przez SBŁ-IMP przed połączeniem z SBŁ-IMBiGS 
pozostanie bez zmian. 

Projekt rozporządzenia zmieniającego przewiduje, iż: 

 SBŁ-WIT będzie kontynuował wydawanie opinii rozpoczęte przez SBŁ-IMP i 
niezakończone przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia ( § 2 
projektu), 

 zachowują ważność opinie wydane przed dniem wejścia w życie projektowanego 
rozporządzenia ( (§ 3 projektu), 

 zachowują ważność wymagania niezbędne do uzyskania pozytywnej opinii, o których 
mowa w art. 16 ust. 4 ustawy, określone przez instytucje upoważnione przed dniem 
wejścia w życie projektowanego rozporządzenia (§ 4 projektu). 

 
Projekt rozporządzenia na konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap).. 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-rozwoju-i-technologii-wytwarzanie-i-obrot-materialami-wybuchowymi-bronia-
amunicja-oraz-wyrobami-i-technologia-o-przeznaczeniu-wojskowym-lub-po/ 
 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (numer z wykazu: MZ 1436) 

 

W związku z wdrażaniem reformy opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz 
wprowadzeniem zmian w zakresie warunków udzielania świadczeń opieki psychiatrycznej i 
leczenia uzależnień objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2022 
r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 2184), w wyniku przeprowadzonych analiz 
w związku z planowanym ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia, postępowań w 
sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju „Pomoc doraźna 
i transport sanitarny” w przedmiocie postępowania: „Świadczenia udzielane przez zespół 
transportu medycznego”, a także w związku z wycofaniem amalgamatu stomatologicznego, 
jako materiału stosowanego do wypełnień w leczeniu stomatologicznym, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z poz. 
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1912) i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 
17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz. Urz. 
UE L 137 z 24.05.2017, str. 1), które wskazuje, że podmioty prowadzące gabinety 
stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane 
są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, 
zapewniają wyposażenie gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i 
zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie 
zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 
sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia obejmuje zmiany kryteriów wyboru ofert w: 

1) załączniku nr 4 do rozporządzenia „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z 
wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju opieka psychiatryczna 
i leczenie uzależnień”, 

2) załączniku nr 7 do rozporządzenia „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z 
wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie 
stomatologiczne” oraz 

3) załączniku nr 16 do rozporządzenia „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z 
wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju pomoc doraźna i 
transport sanitarny.”. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-wyboru-ofert-w-postepowaniu-w-
sprawie-zawarcia-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej-4/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści osiem 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 Finansów z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia 

akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia 

generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, 

oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 12 stycznia 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2023, poz. 94). 

 Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia 

przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, 

szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub 

zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz 

przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego (Dz. U. z 

2018 r. poz. 750) ma charakter dostosowujący do zmian wprowadzonych w art. 64 ust. 7 

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 art. 17 ust. 2 
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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). 

W związku z: 

  wprowadzoną w dyrektywie Rady (UE) 2020/262 obligatoryjnością i 

bezwarunkowością zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego w 

przypadku przemieszczania produktów energetycznych stałym rurociągiem i związaną 

z tym 

  zmianą art. 64 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 

2022 r. poz. 143), zgodnie z którą każdy podmiot, który dokonuje przemieszczania 

stałym rurociągiem ropopochodnych wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego,  

zasadnym stało się dokonanie zmiany w § 2 w pkt 1 ww. rozporządzenia.  

Zmiana polega na wyłączeniu z § 2 ww. rozporządzenia rozwiązania przyjętego w lit. b, które 

dotyczy możliwości stosowania przez podmiot prowadzący skład podatkowy, posiadający 

zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, który przemieszcza z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy rurociągiem ropopochodne wyroby akcyzowe, 

zabezpieczenia ryczałtowego w wysokości 15% zabezpieczenia generalnego. Podmioty takie 

objęte zostały obligatoryjnym i bezwarunkowym zwolnieniem, o którym mowa w 

nowelizowanym art. 64 ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym (ww. ustawa zmianie ustawy o 

podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2023 r. 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie zabezpieczeń akcyzowych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 12 stycznia 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2023, poz. 97). 

 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. z 2021 r. poz. 2427) w związku 

z implementacją postanowień art. 35 ust. 2 lit. a, ust. 3 i 7 oraz art. 44 ust. 3 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). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który 

wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2023 roku. 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 stycznia 2023 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze 

środków programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki 

w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 16 stycznia 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 

2023, poz. 121). 

 Akt prawny zmienia wprowadzenie do wyliczenia w § 4 ust. 3. Ponadto § 7 ust. 1 otrzymał 

nowe brzmienie: „1. Wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy nie przekracza 

łącznie wyrażonej w złotych równowartości kwoty: 1) 250 tys. euro brutto – w przypadku 
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pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 

pkt 9 rozporządzenia nr 651/2014; 2) 300 tys. euro brutto – w przypadku pomocy udzielanej w 

sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem nr 1379/2013; 3) 2 mln euro 

brutto – w przypadku pomocy udzielanej w sektorach innych niż wymienione w pkt 1 i 2.”;. 

Rozporządzenie przewiduje także, że pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 

od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

 

 


