
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 23 lutego do 1 maca 2023 roku 

Raport na dzień 1 marca 2023 roku 

 
I. Projekty aktów prawnych 
 
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 28. projektów 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 4. stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz 
dokumentów strategicznych (poziom krajowy i europejski). 

1. Wspólne stanowisko europejskich organizacji przemysłu wydobywczego w sprawie 
nowelizacji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych w odniesieniu do górnictwa 
(Nowelizacja dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) w odniesieniu do 
górnictwa – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 
24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola)), które zostało przesłane do Parlamentu 
Europejskiego (Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii). 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/wspolne-stanowisko-europejskich-organizacji-
przemyslu-wydobywczego-w-sprawie-nowelizacji-dyrektywy-w-sprawie-emisji-
przemyslowych-w-odniesieniu-do-gornictwa/ 

2. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia 
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z 
udzielaniem pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, 
małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i 
Zwiększania Odporności (nr 53 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Funduszy i 
Polityki Regionalnej), które zostało przesłane do Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-
rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-przez-parp-pomocy-finansowej-na-
przedsiewziecia-zwiazane-z-udzielaniem-pomocy-de-minimis-na-dywersyfikacje-dzialal/ 

3. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie okresu przejściowego dla 
nowych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) dla tlenków azotu, które 
zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Aktywów 
Państwowych, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Zdrowia. 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-okres-przejsciowy-dla-nowych-
wartosci-najwyzszych-dopuszczalnych-stezen-nds-dla-tlenkow-azotu/ 

4. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi w sprawie Działania 01.05: 
Umiejętności w szkolnictwie wyższym w ramach programu Fundusze Europejskie dla 
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Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, które zostało przesłane do Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej (za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju). 

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-ncbir-dzialanie-01-05-
umiejetnosci-w-szkolnictwie-wyzszym-w-ramach-programu-fers-2021-2027/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (numer z wykazu: 192) 

 

Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 
ogólnego dla szkoły policealnej jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia przewiduje zmiany 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.), w zakresie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (załącznik nr 2), podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących 
absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej (załącznik nr 4a) oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami 
dotychczasowego gimnazjum (załącznik nr 4). Proponowane rozwiązania obejmują: 

 zmianę podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu 
wychowanie fizyczne (załącznik nr 2 i 4a); 

 uchylenie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia 
dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (załącznik nr 4a) z 
jednoczesną zmianą tytułu załącznika nr 4a. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-edukacji-i-nauki-podstawa-programowa-ksztalcenia-ogolnego/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum 
oraz branżowej szkoły II stopnia (numer z wykazu: 193) 

 

Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz 
branżowej szkoły II stopnia jest wydawane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 47 
ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia przewiduje zmiany w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 
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ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. 
poz. 467, z późn. zm.), w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 
ogólnokształcącego (załącznik nr 1) i podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum 
(załącznik nr 2). Proponowane rozwiązania obejmują: 

 zmianę podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu 
wychowanie fizyczne (załącznik nr 1); 

 uchylenie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia 
dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (załącznik nr 2) z 
jednoczesną zmianą tytułu załącznika nr 3, określającego podstawę programową 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących 
absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. 

 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-projektow-rozporzadzen-
ministra-edukacji-i-nauki-podstawa-programowa-ksztalcenia-ogolnego/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia 

wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych (numer z wykazu: 118) 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 
21 ust. 2f2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.). 

Celem zmian jest uwzględnienie w formularzach składanych do PFRON, będących 
załącznikami do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia 
wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych - nowych podmiotów zobowiązanych do ich składania (zakłady 
aktywności zawodowej i przedsiębiorstwa społeczne zatrudniające co najmniej 10 
pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) i zwiększania dostępności 
formularzy stanowiących załączniki do projektowanego rozporządzenia przez dostosowanie 
szaty graficznej i układu informacji. 

Biorąc pod uwagę to, że w systemie wpłat na PFRON dokumenty dotyczące podmiotów 
zobowiązanych do wpłat na PFRON oraz podmiotów mających obowiązek składania 
informacji, o których mowa w art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji, muszą być 
zsynchronizowane, projektowane formularze informacji opierają się na odpowiadających im 
deklaracjach wpłat na PFRON oraz nas dotychczasowych formularzach informacji. 

W projekcie przewidziano 4-miesięczny okres na wdrożenie zmian w systemie e-PFRON2. 
Dlatego w tym okresie pracodawcy będą mogli składać informacje na dotychczasowych 
formularzach. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-
okreslenia-wzorow-miesiecznych-i-rocznych-informacji-o-zatrudnieniu-ksztalceniu-lub-o-
dzialalnosci-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie pomocy 

finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub 
będących przedsiębiorstwami społecznymi ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (numer z wykazu: 116) 

 

Projektowane rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom 
prowadzącym zakłady pracy chronionej lub będących przedsiębiorstwami społecznymi ze 
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środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 
r. poz. 100, z późn. zm.). 

W projektowanym rozporządzeniu określono szczegółowe warunki i tryb postępowania w 
sprawach udzielania pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub pracodawcom 
będącym przedsiębiorstwami społecznymi, dofinansowania w wysokości do 50 % 
oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych oraz zwrotu kosztów budowy lub 
przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i 
administracyjnych, terminy składania oraz rozpatrywania wniosków o dofinansowanie lub 
refundację oraz sposób i tryb sporządzania informacji o wykorzystaniu środków. 

Przepisy projektowanego rozporządzenia są co do zasady powtórzeniem przepisów 
dotychczas obowiązującego rozporządzenia, z tym że projektowane rozporządzenie w tytule i 
swym zakresie podmiotowym zostało uzupełnione o pracodawców będących 
przedsiębiorstwami społecznymi. Dzięki temu pracodawcy, którzy uzyskają status 
przedsiębiorstwa społecznego i spełnią warunki określone w 32 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, będą mogli analogicznie 
jak zakłady pracy chronionej uzyskać dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych 
kredytów bankowych i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz zwrotu 
kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń 
przedsiębiorstwa, kosztów transportowych oraz administracyjnych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-pomocy-
finansowej-udzielanej-pracodawcom-prowadzacym-zaklady-pracy-chronionej-lub-bedacych-
przedsiebiorstwami-spolecznymi-ze-srodkow-pfron/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania 

pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w 
ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (numer z wykazu: 60) 

 

Podstawą do wydania rozporządzenia przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej jest art. 
30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 
środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079). 

Celem powstania rozporządzenia jest utworzenie programu pomocowego regulującego 
zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na wspieranie innowacyjności oraz na 
innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. 
Projekty, w ramach których realizowane będą ww. działania zostały przewidziane we 
wszystkich 16 RP 2021-2027, dlatego też konieczne jest stworzenie podstawy prawnej do 
udzielania pomocy w tym zakresie. 

Celem przedmiotowej regulacji jest umożliwienie wspierania rozwoju społecznego i 
gospodarczego województw poprzez pomoc mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) 
realizującym projekty w zakresie wspierania innowacyjności oraz wsparcie przedsiębiorców 
realizujących projekty z zakresu innowacji procesowych i organizacyjnych, o których mowa w 
art. 2 pkt 96 i pkt 97 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 rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-
pomocy-na-wspieranie-innowacyjnosci-oraz-innowacje-procesowe-i-organizacyjne-w-
ramach-regionalnych-programow-na-lata-2021-2027/ 
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https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-pomocy-finansowej-udzielanej-pracodawcom-prowadzacym-zaklady-pracy-chronionej-lub-bedacych-przedsiebiorstwami-spolecznymi-ze-srodkow-pfron/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-pomocy-na-wspieranie-innowacyjnosci-oraz-innowacje-procesowe-i-organizacyjne-w-ramach-regionalnych-programow-na-lata-2021-2027/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-pomocy-na-wspieranie-innowacyjnosci-oraz-innowacje-procesowe-i-organizacyjne-w-ramach-regionalnych-programow-na-lata-2021-2027/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-pomocy-na-wspieranie-innowacyjnosci-oraz-innowacje-procesowe-i-organizacyjne-w-ramach-regionalnych-programow-na-lata-2021-2027/


6. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania 
mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom pomocy na usługi doradcze oraz 
udział w targach w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (numer z wykazu: 
63) 

 

Podstawą do wydania rozporządzenia przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej jest art. 
30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 
środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079). 

Niniejsze rozporządzenie tworzy krajowe podstawy prawne do udzielania pomocy na usługi 
doradcze oraz pomocy na udział w targach dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców (MŚP) w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (RP 2021-
2027). 

Celem regulacji jest umożliwienie wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego 
województw poprzez pomoc MŚP pragnącym skorzystać z usług doradczych w zakresie 
realizowanych przez siebie przedsięwzięć lub zaangażować się w promocję swojej firmy 
poprzez udział w targach lub wystawach w celu zaprezentowania swoich produktów lub usług 
w kraju lub na arenie międzynarodowej. MŚP w znaczącym stopniu przyczyniają się do 
tworzenia nowych miejsc pracy w gospodarce, co wpływa korzystnie na rozwój kraju. 
Jednocześnie MŚP są narażone na występowanie typowych problemów związanych z 
prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej na rynku, takich jak trudności z 
uzyskaniem kapitału lub pożyczek, ograniczony dostęp do informacji dotyczących nowych 
technologii i potencjalnych rynków. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-
mikroprzedsiebiorcom-malym-i-srednim-przedsiebiorcom-pomocy-na-uslugi-doradcze-oraz-
udzial-w-targach-w-ramach-regionalnych-programow-na-lata-2021-202/ 
 
7. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ww sprawie ustalenia 

wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (numer 
z wykazu: 117) 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 
w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) 

Celem zmian jest uwzględnienie w formularzach wpłat na PFRON, będących załącznikami do 
rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji 
składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz, nowych wpłat wynikających z 
art. 33b ustawy o rehabilitacji. Wpłaty te dotyczą dysponentów zakładowego funduszu 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz dysponentów zakładowego funduszu aktywności 
(zmiany w formularzach DEK-2-a i DEK-2-b). 

Zmiany w formularzu DEK-R oraz formularzu DEK-Z wynikają ze zmian formularzy DEK-2-a i 
DEK-2-b (zmiany polegają na dodaniu w bloku informacyjnym nowej podstawy prawnej 
rozliczenia wpłat - art. 33b ust. 8 ustawy o rehabilitacji). 

W pozostałych formularzach (DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b, DEK-1-u, DEK-2-u i DEK-W) 
zaktualizowano adresy publikacyjne powołanych w nich aktów prawnych. 

W projekcie przewidziano 4-miesięczny okres na wdrożenie zmian w systemie e-PFRON2. 
Dlatego w tym okresie pracodawcy będą mogli składać deklaracje na dotychczasowych 
formularzach. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych (3 etap). 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-mikroprzedsiebiorcom-malym-i-srednim-przedsiebiorcom-pomocy-na-uslugi-doradcze-oraz-udzial-w-targach-w-ramach-regionalnych-programow-na-lata-2021-202/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-mikroprzedsiebiorcom-malym-i-srednim-przedsiebiorcom-pomocy-na-uslugi-doradcze-oraz-udzial-w-targach-w-ramach-regionalnych-programow-na-lata-2021-202/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-mikroprzedsiebiorcom-malym-i-srednim-przedsiebiorcom-pomocy-na-uslugi-doradcze-oraz-udzial-w-targach-w-ramach-regionalnych-programow-na-lata-2021-202/


Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-ustalenia-
wzorow-deklaracji-skladanych-zarzadowi-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-
niepelnosprawnych-przez-pracodawcow-zobowiazanych-do-wplat-na-ten-fund-2/ 
 
8. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań, jakie 

powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako służbę techniczną w 
zakresie warunków lokalowych i wyposażenia (numer z wykazu: 292) 

 

Projektowane rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić 
podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako służbę techniczną w zakresie warunków 
lokalowych i wyposażenia realizuje obowiązek transpozycji do krajowego prawodawstwa 
wymagań określonych w następujących unijnych aktach prawnych: 

1. rozporządzeniu nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru 
rynku pojazdów rolniczych i leśnych (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 1, Dz. Urz. 
UE L 364 z 18.12.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 53, Dz. Urz. UE L 
277 z 13.10.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 140 z 06.06.2018, str. 15 oraz Dz. Urz. UE L 
91 z 29.03.2019, str. 42); 

2. rozporządzeniu nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru 
rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 
02.03.2013, str. 52, Dz. Urz. UE L 53 z 21.02.2014, str. 1, Dz. U. L 77 z 23.03.2016, 
str. 65, Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 106 oraz Dz. Urz. UE L 381 z 13.11.2020, 
str. 4); 

3. rozporządzeniu 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru 
rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych 
zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 
2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 19 z 
21.01.2021, str. 2). 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien 
spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako służbę techniczną w zakresie warunków 
lokalowych i wyposażenia, stanowi realizację delegacji zawartej w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 
… o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażenia (Dz. U. poz. ….). Projektowane 
rozporządzenie określa: 

 szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać podmiot wnioskujący o wyznaczenie 
go jako służbę techniczną w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia, 

 sposób i tryb oceny dokonywanej przez Dyrektora TDT, 

 wzór sprawozdania z oceny dokonywanej przez Dyrektora TDT; 

przy uwzględnieniu zapewnienia właściwego poziomu jakości przeprowadzania badań 
homologacyjnych, ujednolicenia wzorów dokumentów stosowanych w procedurze oceny 
służby technicznej oraz zapewnienia sprawnego i skutecznego wykonywania zadań w 
zakresie badań homologacyjnych. 

Projektowane rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić 
podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako służbę techniczną w zakresie warunków 
lokalowych i wyposażenia realizuje wymagania wskazane w przepisach unijnych wdrażanych 
do przepisów krajowych w ustawie z dnia … o systemach homologacji pojazdów oraz ich 
wyposażenia. Wymagania te nie wykraczają poza obowiązujące przepisy unijne i nie niosą za 
sobą żadnych dodatkowych skutków ani natury ekonomicznej ani administracyjnej. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-
szczegolowych-wymagan-jakie-powinien-spelnic-podmiot-wnioskujacy-o-wyznaczenie-go-
jako-sluzbe-techniczna-w-zakresie-warunkow-lokalowych-i-wyposazenia/ 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-ustalenia-wzorow-deklaracji-skladanych-zarzadowi-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-przez-pracodawcow-zobowiazanych-do-wplat-na-ten-fund-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-ustalenia-wzorow-deklaracji-skladanych-zarzadowi-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-przez-pracodawcow-zobowiazanych-do-wplat-na-ten-fund-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrips-w-sprawie-ustalenia-wzorow-deklaracji-skladanych-zarzadowi-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-przez-pracodawcow-zobowiazanych-do-wplat-na-ten-fund-2/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-szczegolowych-wymagan-jakie-powinien-spelnic-podmiot-wnioskujacy-o-wyznaczenie-go-jako-sluzbe-techniczna-w-zakresie-warunkow-lokalowych-i-wyposazenia/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-szczegolowych-wymagan-jakie-powinien-spelnic-podmiot-wnioskujacy-o-wyznaczenie-go-jako-sluzbe-techniczna-w-zakresie-warunkow-lokalowych-i-wyposazenia/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-szczegolowych-wymagan-jakie-powinien-spelnic-podmiot-wnioskujacy-o-wyznaczenie-go-jako-sluzbe-techniczna-w-zakresie-warunkow-lokalowych-i-wyposazenia/


 
9. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (numer z wykazu: 496) 

 

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2023–2027 porządkuje kwestie składania wniosków, dokonywania zgłoszeń i przekazywania 
informacji w taki sposób, że w przypadku gdy będzie się to odbywało za pomocą systemu 
teleinformatycznego Agencji zastosowanie mają przepisy art. 10c zmienianej ustawy z dnia 9 
maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z nimi złożenie 
wniosku, dokonanie zgłoszenia, przekazanie informacji za pomocą systemu 
teleinformatycznego Agencji następuje po uwierzytelnieniu w tym systemie podmiotu 
składającego wniosek, dokonującego zgłoszenia lub przekazującego informacje a 
uwierzytelnianie następuje: 

1) w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub  

2) za pomocą loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. 

Celem projektowanego rozporządzenia jest uregulowanie szczegółowych wymagań 
dotyczących loginu i kodu dostępu, za pomocą których następuje uwierzytelnienie w systemie 
teleinformatycznym o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) mając na 
względzie identyfikację strony postępowania lub podmiotu składającego zgłoszenie, 
informację lub inny dokument za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR, a także 
zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych. 

Projektowane rozporządzenie dotyczy jednego ze sposobów uwierzytelnienia w systemie 
teleinformatycznym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co jest warunkiem 
wymaganego złożenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla 
Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 wyłącznie za pomocą tego systemu. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-w-sprawie-
szczegolowych-wymagan-dotyczacych-loginu-i-kodu-dostepu-do-systemu-
teleinformatycznego-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

 

W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt dziewięć 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 24 lutego 2023 r. w sprawie kontroli 

przewozu drogowego 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 28 lutego 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2023, poz. 370). 

 Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 89 ust. 

5 pkt 2–4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 

2201). Wydanie nowego aktu prawnego jest związane ze zmianą brzmienia wytycznych do 

wydania przedmiotowego rozporządzenia. Wydając niniejszy akt wykonawczy uwzględniano 

okoliczność, że kontrole drogowe przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-w-sprawie-szczegolowych-wymagan-dotyczacych-loginu-i-kodu-dostepu-do-systemu-teleinformatycznego-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-w-sprawie-szczegolowych-wymagan-dotyczacych-loginu-i-kodu-dostepu-do-systemu-teleinformatycznego-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrirw-w-sprawie-szczegolowych-wymagan-dotyczacych-loginu-i-kodu-dostepu-do-systemu-teleinformatycznego-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa/
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/370
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/370


kierowców ograniczają się do aspektów, które mogą być skutecznie kontrolowane za pomocą 

tachografu i powiązanego urządzenia rejestrującego, a kompleksowa kontrola przestrzegania 

tych przepisów może być przeprowadzana wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 

wykonującego przewóz drogowy oraz potrzebę zapewnienia efektywności i skuteczności 

kontroli przewozów drogowych. Rozporządzenie wprowadza także nowy załącznik - wzór 

pisemnego oświadczenia o zerwaniu lub usunięciu plomby z tachografu oraz zmiany do 

załącznika nr 5 określającego podstawowe elementy podlegające sprawdzeniu podczas 

kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, 

obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy w przypadku kontroli drogowej i 

kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu wykonującego przewóz drogowy albo przewóz, o którym 

mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, polegające na dostosowaniu jego 

brzmienia do zmiany art. 2 ust. 1 dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady 

(EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do 

działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG oraz do 

zmiany załącznika I tej regulacji. Zmiany dyrektywy 2006/22/WE zostały przyjęte w ramach 

rewizji przepisów socjalnych i rynkowych obowiązujących w transporcie drogowym, które 

zostały wprowadzone wchodzącą w skład Pakietu Mobilności I dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy 

szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące 

delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 

2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz 

rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. Przepisy zmienionej dyrektywy rozszerzyły zakres 

regulowanej kontroli na pracowników wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu 

drogowego i kierowców objętych zakresem stosowania dyrektywy 2002/15/WE.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r. 

 

2/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania 

niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 28 lutego 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2023, poz. 369). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 

substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1513, 1924 oraz z 

2022 r. poz. 937, 1361 i 2017) wdraża w zakresie swojej regulacji do krajowego porządku 

prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. 

w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88, z późń. zm.), zwaną dalej „dyrektywą 

RoHS II”. 

Nowelizacja niniejszego rozporządzenia jest związana z koniecznością przeprowadzenia 

transpozycji do prawa krajowego następujących aktów delegowanych (UE):  

1) dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2022/1631 z dnia 12 maja 2022 r. zmieniającej, w celu 

dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania 

ołowiu w kablach i przewodach nadprzewodzących z tlenków bizmutowo-strontowo-
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wapniowo-miedziowych oraz ołowiu w ich połączeniach elektrycznych (Dz. Urz. UE L 245 z 

22.09.2022, str. 45);  

2) dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2022/1632 z dnia 12 maja 2022 r. zmieniającej, w celu 

dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania 

ołowiu w niektórych urządzeniach do obrazowania rezonansem magnetycznym (Dz. Urz. UE 

L 245 z 22.09.2022, str. 48). 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r. 

 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zakresu i 

sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 24 lutego 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2023, poz. 350). 

 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo 

ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1576) koniecznym jest wydanie 

nowego rozporządzenia na podstawie zmienionego brzmienia art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy 

– Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw w art. 1 pkt 4 (nowe brzmienie art. 

94 ust. 2 i 2a) wprowadza do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw klimatu przez zarząd 

województwa informacji o uchwaleniu przez sejmik województwa nie tylko programu ochrony 

powietrza oraz sprawozdań okresowych i końcowych z jego realizacji, ale także informacji o 

aktualizacji tego programu oraz sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji aktualizacji 

tego programu.  Ponadto w ramach art. 1 pkt 4 ww. ustawy dodano w art. 94 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ust. 2c, na podstawie którego wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta oraz starosta zostali obowiązani do przekazywania, w zakresie swojej 

właściwości, właściwemu zarządowi województwa oraz właściwemu wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony 

powietrza i jego aktualizacji oraz planu działań krótkoterminowych, a także sprawozdania 

końcowego z realizacji programu ochrony powietrza i jego aktualizacji lub planu działań 

krótkoterminowych obejmującego cały okres ich realizacji.  Dodatkowo w związku z faktem 

występowania przekroczeń poziomu docelowego arsenu w pyle zawieszonym PM10 na 

obszarze wybranych stref w kraju, koniecznym jest wyznaczenie obszarów przekroczeń w tym 

zakresie. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

4/ Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

 

 Ustawa została opublikowana 23 lutego 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2023, 

poz. 337). 

 Ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

zawiera zmiany w trzech obszarach. Pierwszy obszar dotyczy zmiany definicji emerytury 

podstawowej w systemie rolniczego ubezpieczenia społecznego, która stanowi istotny 

składnik przy ustalaniu wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Zmiana 
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wprowadzona przez ustawę polega na powiązania wysokości emerytury podstawowej z kwotą 

w wysokości 90% najniższej emerytury ustalanej w powszechnym systemie emerytalnym, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, z późn. zm.). Zmiana ta spowoduje 

również w konsekwencji zmianę sposobu waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-

rentowych. 

Drugi obszar zmian dotyczy wprowadzenia do systemu ubezpieczeń społecznych rolniczych 

dodatku do emerytury rolniczej z tytułu opłacania podwyższonej składki na ubezpieczenie 

emerytalno-rentowe, jeżeli poza działalnością rolniczą ubezpieczony dodatkowo prowadzi 

pozarolniczą działalność gospodarczą albo gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha 

przeliczeniowych. Zgodnie z ustawą dodatek będzie ustalany w wysokości 0,5% emerytury 

podstawowej za każdy rok opłacania takiej składki. 

W przypadku trzeciego obszaru zmian, dotyczy on katalogu osób uprawnionych do rehabilitacji 

leczniczej przysługującej na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W 

zmianie do ustawy zawężeniu ulega krąg uprawnionych do korzystania z rehabilitacji 

leczniczej na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników do członków rodziny 

uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem małżonka (wdowy, wdowca) i rodziców 

zmarłego. 

W ustawie wprowadzono przepisy przejściowe dotyczące m.in. uprawnionych do rehabilitacji 

leczniczej, którzy utracą to prawo po wejściu w życie ustawy, niezakończonych spraw o 

ustalenie prawa do emerytury rolniczej, uprawnienia do dodatku rekompensującego 

podwyższoną składkę na ubezpieczenie w przypadku osób, które maiły już ustalone prawo do 

emerytury rolniczej w dniu wejścia w życie ustawy.  

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

dotyczących definicji emerytury podstawowej i zasad waloryzacji świadczeń, które będą 

obowiązywały od 1 marca 2023 r. 

 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

 

 Rozporządzenie zostało opublikowane 23 lutego 2023 roku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 

z 2023, poz. 335). 

 W rozporządzeniu przyjmuje się Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry stanowiący aktualizację dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry stanowi załącznik 

do rozporządzenia.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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