Wykaz prac legislacyjnych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ZREALIZOWANE – kolor niebieski
REZYGNACJA Z PRAC – kolor zielony
TRWAJĄ PRACE – kolor czarny

Lp

Tytuł

1.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
rodzinnego wywiadu
środowiskowego

Informacja o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań

Istota projektu

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r.
o zmianie ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz
niektórych innych ustaw ( Dz.
U. z 2015 r. poz.1359)
dokonała zmiany dyspozycji
ustawowej dla ministra
właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego
zawartej w art. 107 ust. 6
ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z
2015 r. poz. 163, z późn. zm.)
w zakresie wydania
rozporządzenia w sprawie
rodzinnego wywiadu
środowiskowego.

Rodzinny wywiad
środowiskowy jest
podstawowym dokumentem
pozwalających na
zdiagnozowanie sytuacji osoby
lub rodziny ubiegającej się lub
korzystającej ze świadczeń
pomocy społecznej. w ramach
Projektu emp@tia
wprowadzona została
elektroniczna wersja
kwestionariusza rodzinnego
wywiadu środowiskowego.
Projekt rozporządzenie ma za
zadanie wprowadzenie tego
kwestionariusza wypełnianego
w wersji elektronicznej przy
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Osoba
odpowiedzialna za
przygotowanie
projektu
(dyrektor)
Krystyna
Wyrwicka
Dyrektor
Departamentu
Pomocy i Integracji
Społecznej

Minister
nadzorujący
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej

Planowany termin
wydania
rozporządzenia
Wrzesień 2016 r.

Publikator albo
informacja o
rezygnacji z prac
nad projektem
Dz. U. z 2016 r.
poz. 1406
tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r.
poz. 1788

2.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie zakresu
informacji o
okolicznościach
mających wpływ na
prawo do zasiłków
z ubezpieczenia
społecznego w razie
choroby
i macierzyństwa lub ich
wysokość oraz
dokumentów
niezbędnych do
przyznania i wypłaty
zasiłków

Nowelizacje Kodeksu pracy z
dnia 25 czerwca 2015 r. oraz z
dnia 24 lipca 2015 r.
wprowadziły zmiany w
zakresie uprawnień
rodzicielskich i związanych z
tym świadczeń. Konieczne jest
zatem dostosowanie do
wprowadzonych zmian
przepisów w zakresie
dokumentów niezbędnych do
przyznania i wypłaty
świadczeń związanych z
rodzicielstwem.

3.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie warunków
wynagradzania za pracę
i przyznawania innych
świadczeń związanych z
pracą dla pracowników
niebędących

Nowelizacja ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, z późn. zm.)
wprowadziła istotne zmiany w
organizacji jednostek
powołanych do organizowania
i przeprowadzania egzaminów
zewnętrznych. Zgodnie z art.
9c ust. 1a ustawy, z dniem 1
stycznia 2016 r. zmienia się
zakres zadań realizowanych

użyciu urządzeń mobilnych w
życie.
Projektowane rozporządzenie
dostosowuje dokumenty
niezbędne do przyznania
i wypłaty świadczeń do zmian
w zakresie uprawnień
związanych z rodzicielstwem,
wprowadzonych
nowelizacjami Kodeksu pracy
z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz
z dnia 24 lipca 2015 r.
Dostosowanie dokumentów
niezbędnych do przyznania i
wypłaty świadczeń
związanych z rodzicielstwem
do znowelizowanego Kodeksu
pracy oraz zdefiniowanie
dokumentów niezbędnych do
zaniechania wypłaty
świadczeń w przypadku
umieszczenia dziecka w
pieczy zastępczej, zakładzie
opiekuńczo-leczniczym,
zakładzie pielęgnacyjnoopiekuńczym albo zakładzie
rehabilitacji leczniczej.
Proponowane zmiany pozwolą
na ujednolicenie i rozszerzenie
struktury organizacyjnej
Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i podległych
jej okręgowych komisji
egzaminacyjnych oraz
zapewnią większą
elastyczność przy określaniu w
statucie nazw wewnętrznych
jednostek organizacyjnych.
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Magdalena
Chmara Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Ubezpieczeń
Społecznych

Marcin
Zieleniecki
Podsekretarz Stanu

Grudzień 2015 r.

Dz. U. z 2015 r.
poz. 2253

Joanna Fałdyga
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawa
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

Grudzień 2015 r.

Dz. U. z 2015 r.
poz. 2354

4.

5.

nauczycielami,
zatrudnionych w
szkołach i placówkach
oświatowych
prowadzonych przez
organy administracji
rządowej oraz w
niektórych innych
jednostkach
organizacyjnych
Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników
szkodliwych dla
zdrowia w środowisku
pracy

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
bezpieczeństwa i higieny
pracy przy instalacjach
ziębniczych

przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną (CKE), co
powoduje konieczność nadania
tej jednostce nowego statutu.

W 2015 r. do Ministerstwa
wpłynęły trzy pisma od
przedstawicieli przemysłu
drzewnego dotyczące trudności
interpretacyjnych użytego w
rozporządzeniu terminu
„drewno twarde”.
Przedstawiciele przemysłu
drzewnego wyrazili bardzo
krytyczną opinię co do obecnej
definicji „drewna twardego”
zawartej w rozporządzeniu i
podkreślili potrzebę zmian w
celu uporządkowania
obowiązujących przepisów.
Decyzją Prezesa Rady
Ministrów z dnia 7 listopada
2012 r., zawartą w piśmie
znak: RCL.DPiO-0600-8/12,
rozstrzygającą spór
kompetencyjny, minister
właściwy ds. pracy został
zobowiązany do wydania, w
porozumieniu z Ministrem
Zdrowia, takiego
rozporządzenia.

Celem projektowanego
rozporządzenia jest
uwzględnienie wniosku nr 96
Międzyresortowej Komisji ds.
Najwyższych Dopuszczalnych
Stężeń i Natężeń Czynników
w Środowisku Pracy z dnia 26
października 2015 r., w części
dotyczącej zmiany zapisów w
sprawie wartości najwyższych
dopuszczalnych stężeń w
zakresie pyłów drewna.

Joanna Fałdyga
Zastępca Dyrektora
Prawa Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

I kwartał 2016 r.

Celem projektowanego
rozporządzenia jest
wprowadzenie jednolitych
przepisów dotyczących
bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia osób
wykonujących prace
(I) w pełnym zakresie
eksploatacji,
(II) przy wszystkich typach
instalacji (chłodniczych,
klimatyzacyjnych i pompach
ciepła),

Joanna Fałdyga
Zastępca Dyrektora
Prawa Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

II kwartał 2016 r.
(po notyfikacji)
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Dz. U. z 2016 r.
poz. 944

Prace zostały
zawieszone z
powodu braku
eksperta.

6.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
bezpieczeństwa i higieny
pracy przy narażeniu
na pole lub
promieniowanie
elektromagnetyczne o
częstotliwości z zakresu
0 Hz – 300 GHz

Transpozycja dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i
Rady 2013/35/UE z dnia 26
czerwca 2013 r. w sprawie
minimalnych wymagań w
zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa dotyczących
narażenia pracowników na
zagrożenia spowodowane
czynnikami fizycznymi
(polami
elektromagnetycznymi).

(III) stosowanych w
różnorodnych obiektach,
(IV) w których nośnikami
ciepła są wszystkie aktualnie
stosowane czynniki ziębnicze.
Celem projektowanego
rozporządzenia jest określenie
wartości Granicznych
Poziomów Oddziaływania,
metody oceny zagrożeń
elektromagnetycznych oraz
zasad ochrony przed
oddziaływaniem pola
elektromagnetycznego w
środowisku pracy.

Joanna Fałdyga
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawa
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

30.IV 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 950

Joanna Fałdyga
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawa
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

30.VI.2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 952

Rozporządzenie zostało
opublikowane w Dz. U.
pod następującym
tytułem:
Rozporządzenie
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
bezpieczeństwa i higieny
pracy przy pracach
związanych z
narażeniem na pole
elektromagnetyczne

7.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie najwyższych

Transpozycja dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i
Rady 2013/35/UE z dnia 26
czerwca 2013 r. w sprawie
minimalnych wymagań w
zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa dotyczących

Celem projektowanego
rozporządzenia jest określenie
wartości Interwencyjnych
Poziomów Narażenia,
charakteryzujących narażenie
na pole elektromagnetyczne w
środowisku pracy, uzyskane
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8.

9.

10.

dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników
szkodliwych dla
zdrowia w środowisku
pracy
Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy
i Polityki Społecznej
w sprawie Rady
Zatrudnienia
Socjalnego
Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie domów
pomocy społecznej

narażenia pracowników na
zagrożenia spowodowane
czynnikami fizycznymi
(polami
elektromagnetycznymi).
Rozporządzenie stanowi
wykonanie upoważnienia
ustawowego zawartego w art.
18d ust. 7 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr
43, poz. 225, z późn. zm.).
Wprowadzenie nowego typu
domu pomocy społecznej dla
osób uzależnionych od
alkoholu, wprowadzenie zmian
uszczegółowiających niektóre
przepisy, zmiana niektórych
przepisów w związku z
uwagami zgłaszanymi przez
różne podmioty.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy
i Polityki Społecznej
w sprawie superwizji
pracy socjalnej

Wydanie rozporządzenia
związane jest z wejściem
w życie zmiany art. 121a
ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z
2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

na podstawie:
(I) pomiarów,
(II) obliczeń,
(III) wykorzystania modeli
wirtualnych
Rozporządzenie określi tryb
zgłaszania kandydatów na
członków Rady Zatrudnienia
Socjalnego, organizację oraz
tryb działania Rady
Zatrudnienia Socjalnego.
Określenie standardu usług dla
nowego typu domu, zmian
dotyczących usług w związku
z utworzeniem nowej kategorii
domów pomocy społecznej dla
osób uzależnionych od
alkoholu, rozszerzenie
przepisów dotyczących
indywidualnych planów
wsparcia mieszkańców,
wskaźnika zatrudnienia,
doprecyzowanie niektórych
przepisów, których
interpretacja budzi
wątpliwości.
Rozporządzenie określi:
1) cele, wytyczne i standard
dla superwizji pracy socjalnej,
2) minimum programowe dla
szkolenia superwizorów pracy
socjalnej,
3) sposób szkolenia dla
superwizorów pracy socjalnej,
4) sposób wnoszenia
odpłatności za postępowanie
związane z uzyskaniem
certyfikatu, w tym
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Marzena
Bartosiewicz
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Pomocy i Integracji
Społecznej

Elżbieta
Bojanowska
Podsekretarz Stanu

Czerwiec 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 733

Krystyna
Wyrwicka
Dyrektor
Departamentu
Pomocy i Integracji
Społecznej

Elżbieta
Bojanowska
Podsekretarz Stanu

Czerwiec 2016 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 224

Krystyna
Wyrwicka
Dyrektor
Departamentu
Pomocy i Integracji
Społecznej

Elżbieta
Bojanowska
Podsekretarz Stanu

Lipiec 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 2087

za egzamin i egzamin
poprawkowy,
5) organizację i sposób
przeprowadzania egzaminu,
6) wzór certyfikatu
superwizora pracy socjalnej,
7) warunki, jakie powinny
spełniać podmioty ubiegające
się o uzyskanie zgody na
prowadzenie szkolenia dla
superwizorów pracy socjalnej,
8) sposób i warunki nadawania
podmiotom ubiegającym się
o uzyskanie zgody na
prowadzenie szkolenia dla
superwizorów pracy socjalnej
uprawnień do prowadzenia
szkoleń dla superwizorów
pracy socjalnej,
9) wymagania dotyczące kadry
dydaktycznej szkolenia dla
superwizorów pracy socjalnej,
10) sposób prowadzenia
nadzoru merytorycznego nad
szkoleniami dla superwizorów
pracy socjalnej,
11) zasady wyboru jednostki
organizacyjnej,
współpracującej
z Komisją w zakresie
organizacji egzaminów na
superwizora pracy socjalnej,
uwzględniając potrzebę
zapewnienia odpowiedniego
poziomu szkolenia
i przygotowania superwizorów
pracy socjalnej,
odpowiedniego poziomu
świadczonych usług przez
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11.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy
i Polityki Społecznej
w sprawie noclegowni,
schronisk dla osób
bezdomnych
i ogrzewalni
Rozporządzenie zostało
opublikowane w Dz. U.
pod następującym
tytułem:
Rozporządzenie
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
standardów noclegowni,
schronisk dla osób
bezdomnych i
ogrzewalni

12.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie

W ustawie z dnia 5 sierpnia
2015 r. o zmianie ustawy o
pomocy społecznej (Dz.U. z
2015 r. poz. 1310)
wprowadzono szereg zmian
odnoszących się do placówek
noclegowych dla osób
bezdomnych; wyodrębniono
trzy ich rodzaje: ogrzewalnię,
noclegownię i schronisko dla
osób bezdomnych oraz
wprowadzono dyspozycję
ustawową dla ministra
właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego do
wydania rozporządzenia.

W treści art. 98 pkt 1 ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zintegrowanym systemie
kwalifikacji, dokonano

pracowników socjalnych,
ujednolicenia wymogów
dotyczących uzyskania
certyfikatu superwizora,
ujednolicenia wzoru
certyfikatu oraz ujednolicenia
wymogów prowadzenia
szkoleń dla superwizorów
pracy socjalnej
i sposobu prowadzenia
nadzoru merytorycznego nad
szkoleniami dla superwizorów
pracy socjalnej.
W rozporządzeniu zostaną
określone standardy placówek
noclegowych dla osób
bezdomnych (ogrzewalni,
noclegowni i schroniska dla
osób bezdomnych) w zakresie:
 standardów świadczonych
usług w placówkach,
 kwalifikacji osób
świadczących usługi w
placówkach, standardów
obiektów,
w których mieszczą się
placówki.

Na podstawie treści § 24 ust.
1obowiązującego obecnie
rozporządzeniu Ministra
Polityki Społecznej z dnia 24
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Marzena
Bartosiewicz
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Pomocy i Integracji
Społecznej

Elżbieta
Bojanowska
Podsekretarz Stanu

Wrzesień 2016 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 953

Anna Prekurat
Zastępca Dyrektora
Departamentu

Elżbieta
Bojanowska
Podsekretarz Stanu

Wrzesień 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 1543

kolegiów pracowników
służb społecznych

zmiany upoważnienia
ustawowego
dla ministra właściwego
do spraw zabezpieczenia
społecznego zawartego w art.
9f ust. 4 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.). Zmiana ta zobowiązuje
do poszerzenia zakresu treści
rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia
24 marca 2005 r. w sprawie
kolegiów pracowników służb
społecznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 61, poz. 544) o przepisy
dotyczące warunków i trybu
wydawania oraz o wzory
druków wydawanych
słuchaczom i absolwentom
kolegiów pracowników służb
społecznych, w tym
umieszczenia na dyplomach
ukończenia kolegiów
pracowników służb
społecznych znaków
graficznych informujących
o poziomie Polskiej Ramy
Kwalifikacji.

marca 2005 r. w sprawie
kolegiów pracowników służb
społecznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz.
544), druki wydawane
słuchaczom
i absolwentom (indeksy,
legitymacje oraz dyplomy) są
sporządzane na podstawie
wzorów stosowanych w
zakładach kształcenia
nauczycieli.
Zakłady te (kolegia
nauczycielskie i
nauczycielskie kolegia
języków obcych działają na
podstawie art. 77 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty. Zgodnie z
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zmianie ustawy
– Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1198, z późn. zm.)
przepis ten zostanie uchylony
z dniem 1 października 2016
r. Ponieważ zakłady te kończą
swoją działalność z dniem 1
października 2016 roku (z tym
dniem ulegają całkowitej
likwidacji) niezbędne jest
określenie warunków i trybu
wydawania oraz wzorów
indeksów, legitymacji i
dyplomów wydawanych
słuchaczom oraz absolwentom
kolegiów pracowników służb
społecznych.
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Pomocy i Integracji
Społecznej

13.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
stażu adaptacyjnego
oraz testu umiejętności
w toku postępowania o
uznanie kwalifikacji do
wykonywania zawodu
pracownika socjalnego
Rozporządzenie zostało
opublikowane w Dz. U.
pod następującym
tytułem:
Rozporządzenie
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
stażu adaptacyjnego
oraz testu umiejętności
w toku postępowania w
sprawie uznania
kwalifikacji
zawodowych do
wykonywania zawodu
pracownika socjalnego

Na podstawie art. 22 ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach
członkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji
minister kierujący działem
administracji rządowej
właściwy w sprawach
uznawania kwalifikacji
zawodowych do wykonywania
zawodu regulowanego albo
podejmowania lub
wykonywania działalności
regulowanej należących do
danego działu określi, w
drodze rozporządzenia:
1) warunki, sposób i tryb
odbywania stażu
adaptacyjnego, sposób i tryb
wykonywania nadzoru nad
jego odbywaniem oraz oceny
nabytych w jego trakcie
umiejętności, sposób ustalania
kosztów odbywania stażu
adaptacyjnego oraz tryb
pobierania i zwrotu opłaty za
jego odbywanie,
2) warunki, sposób i tryb
przeprowadzania testu
umiejętności oraz oceny
posiadanych przez
wnioskodawcę umiejętności,
sposób ustalania kosztów
przeprowadzania testu
umiejętności oraz tryb
pobierania i zwrotu opłaty za
jego przeprowadzenie –

W związku z uchwaleniem
ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach
członkowskich Unii
Europejskiej - z dniem 18
stycznia 2016 r. straci moc
poprzednio obowiązująca
ustawa z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych
nabytych
w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. Nr
63, poz. 394, z 2013 r. poz.
1650 oraz z 2014 r. poz.
1004). Ponadto na podstawie
przepisu art. 87 dotychczas
obowiązujące przepisy
wykonawcze wskazane w art.
22 nowo chwalonej ustawy
będą obowiązywać nie dłużej
niż do dnia 31 grudnia 2016 r.
Do tych przepisów należy
między innymi rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 11 grudnia
2008 r. w sprawie stażu
adaptacyjnego i testu
umiejętności w toku
postępowania o uznanie
kwalifikacji do wykonywania
zawodu pracownika
socjalnego (Dz. U. z 2008 r.
Nr 230, poz. 1542),. W
związku z powyższym
minister właściwy ds.
zabezpieczenia społecznego,
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Anna Prekurat
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Pomocy i Integracji
Społecznej

Elżbieta
Bojanowska
Podsekretarz Stanu

Grudzień 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 2194

14.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie warunków
wynagradzania za pracę
i przyznawania innych
świadczeń związanych z
pracą dla pracowników
zatrudnionych w
niektórych
państwowych
jednostkach
budżetowych

uwzględniając odrębności w
wykonywaniu zawodów
regulowanych albo
działalności regulowanych w
państwach członkowskich oraz
specyfikę i szczególne
wymagania dotyczące
wykonywania zawodów
regulowanych albo
podejmowania lub
wykonywania działalności
regulowanych w
Rzeczypospolitej Polskiej.
Konieczność dokonania
zmiany w odniesieniu do tabeli
dotyczącej Centrum Projektów
Informatycznych wynika ze
zmiany nazwy tej jednostki,
która została wprowadzona
zarządzeniem Nr 40 Ministra
Administracji i Cyfryzacji z
dnia 16 października 2015 r. w
sprawie zmiany nazwy
Centrum Projektów
Informatycznych na Centrum
Cyfrowej Administracji oraz
nadania statutu Centrum
Cyfrowej Administracji (Dz.
Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 63).
W zakresie regulacji
dotyczących zasad
wynagradzania w Centrum
Projektów Polska Cyfrowa
(CPPC) konieczność zmiany
rozporządzenia wynika z
potrzeby dostosowania jego
przepisów dotyczących
kategorii zaszeregowania oraz
wynagradzania pracowników

na podstawie przepisu art. 22
ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach
członkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji jest
zobowiązany do wydania
nowego rozporządzenia w
zakresie dotyczącym zawodu
regulowanego pracownika
socjalnego.
Projektowana regulacja polega
na zmianie załącznika nr 1 i 3
do ww. rozporządzenia w
odniesieniu do tabeli
miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego
oraz tabeli dotyczącej
stanowisk, zaszeregowań i
kwalifikacji zawodowych dla
pracowników zatrudnionych
w CPPC oraz dostosowuje
tytuł tabeli Vd w załączniku nr
3 do rozporządzenia do
aktualnego stanu prawnego.
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Joanna Fałdyga
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawa
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

Sierpień 2016 r.

Prace zostały
zawieszone;
ministerstwo
wnioskujące o
dokonanie zmian
nie podtrzymało
wniosku.

15.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
informacji dotyczących
kwot obniżenia wpłat na
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
oraz ewidencji
wystawionych
informacji o kwocie
obniżenia

do specyfiki zadań
wykonywanych przez
pracowników CPPC. Na mocy
Porozumienia Trójstronnego w
sprawie systemu realizacji
Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa 2014-2020
zawartego w dniu 22 grudnia
2014 r. pomiędzy Ministrem
Infrastruktury i Rozwoju a
Ministrem Administracji i
Cyfryzacji oraz Władzą
Wdrażającą Programy
Europejskie (obecnie Centrum
Projektów Polska Cyfrowa),
CPPC pełni funkcję Instytucji
Pośredniczącej.
Wydanie rozporządzenia
wynika z wejścia w życie z
dniem 1 lipca 2016 r. ustawy z
dnia 25 września 2015 r. o
zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U.
poz. 1886), która nadała nowe
brzmienie art. 22 oraz
wprowadziła upoważnienie
ustawowe do wydania
rozporządzenia.

Celem rozporządzenia jest
określenie:
- wzoru wystawianych przez
sprzedającego (na rzecz
nabywcy) informacji o kwocie
obniżenia wpłat na PFRON
(formularz INF-U),
- wzoru przekazywanych do
PFRON informacji o
wystawionych informacjach o
kwocie obniżenia wpłat na
PFRON (formularz INF-1-u),
- sposobu prowadzenia przez
sprzedającego ewidencji
wystawionych informacji o
kwocie obniżenia wpłat na
PFRON oraz zakresu
gromadzonych w niej danych.
Przepisy rozporządzenia
umożliwiają weryfikację
spełnienia przez sprzedającego
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Alina WojtowiczPomierna
Zastępca Dyrektora
Biura Pełnomocnika
Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Lipiec 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 928

16.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
finansowego wsparcia
na tworzenie
noclegowni i domów dla
bezdomnych

Konieczność wydania nowego
rozporządzenia w sprawie
finansowego wsparcia na
tworzenie noclegowni i domów
dla bezdomnych związana jest
ze zmianą delegacji ustawowej
zawartej w art. 20 ustawy z
dnia 8 grudnia 2006 r. o
finansowym wsparciu
tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych,
noclegowni i domów dla
bezdomnych (Dz. U. poz. 833,
z późn. zm.). Zmiana ta
dokonana została nowelizacją
ustawy z dnia 25
września 2015 r. o zmianie
ustawy o finansowym wsparciu
tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych,
noclegowni i domów dla
bezdomnych (Dz. U. poz.
1815).

uprawnień do wystawiania
informacji o kwocie obniżenia
wpłat, a także ocenę
prawidłowości wystawionej
informacji o kwocie obniżenia
wpłat.
W związku ze zmianą art. 20
ustawy z dnia 8 grudnia 2006
r. o finansowym wsparciu
tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych,
noclegowni i domów dla
bezdomnych (Dz. U. poz. 833,
z późn. zm.), zawierającego
delegację ustawową w
rozporządzeniu zrezygnowano
z oceny wniosków w ramach
kryteriów mówiących o niskim
koszcie eksploatacji. Nowe
rozporządzenie dostosowuje
jednocześnie zawarte w nim
regulacje do zmian
dokonanych nowelizacją
ustawy z dnia 25
września 2015 r. o zmianie
ustawy o finansowym
wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i
domów dla bezdomnych (Dz.
U. poz. 1815) związanych z
podniesieniem wysokości
finansowego wsparcia do 45%
(w przypadku budowy,
rozbudowy i nadbudowy
budynku) i do 55% (w
przypadku remontu,
przebudowy oraz zmiany
użytkowania budynku lub jego
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Marzena
Bartosiewicz
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Pomocy i Integracji
Społecznej

Elżbieta
Bojanowska
Podsekretarz Stanu

do 29 lutego 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 1272

17.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
zamieszczania
informacji przez
organizacje pożytku
publicznego z zakresu
1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

18.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
uproszczonego wzoru
oferty dotyczącego
realizacji zadania

Projekt rozporządzenia został
przygotowany w związku z
wejściem w życie ustawy o
zmianie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz ustawy o
fundacjach (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1339). Zgodnie z art. 27c
ust. 3 ustawy minister
właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego
określi, w drodze
rozporządzenia, treść, formę
oraz sposób zamieszczenia
informacji, o której mowa w
ust. 1 i 2, mając na względzie
zapewnienie przejrzystości
wydatkowania środków
pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych oraz pełnej
informacji dotyczącej
możliwości wyboru organizacji
pożytku publicznego.
Projekt rozporządzenia został
przygotowany w związku z
wejściem w życie ustawy o
zmianie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz ustawy o
fundacjach (Dz. U. z 2015 r.

części) kosztów
przedsięwzięcia dotyczących
noclegowni i domów dla
bezdomnych.
Korekty w tym zakresie
wymagały także załączniki do
projektowanego
rozporządzenia.
Zgodnie z upoważnieniem,
minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego
określi, w drodze
rozporządzenia, treść, formę
oraz sposób zamieszczenia
informacji o finansowaniu lub
współfinansowaniu
prowadzonej przez organizacje
pożytku publicznego promocji
1% ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku
oraz informacji o możliwości
swobodnego wyboru
organizacji pożytku
publicznego uprawnionej do
otrzymania 1% podatku albo
braku tego wyboru podczas
korzystania przez podatnika z
programu komputerowego
umożliwiającego wypełnienie
zeznania podatkowego.

Nowelizacja ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie upoważnia
ministra do wydania
rozporządzenia określającego
uproszczony wzór oferty
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Piotr Kontkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Pożytku Publicznego

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Maj 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 973

Piotr Kontkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Pożytku Publicznego

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Luty/Marzec
2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 570

publicznego i
sprawozdania z
wykonania tego zadania
publicznego
Rozporządzenie zostało
opublikowane w Dz. U.
pod następującym
tytułem:
Rozporządzenie
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
uproszczonego wzoru
oferty i uproszczonego
wzoru sprawozdania z
realizacji zadania
publicznego

19.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
sposobu i trybu
postępowania w
sprawach o świadczenie
wychowawcze

20.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki

poz. 1339). Zgodnie z art. 19a
ust. 7d ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego
określi w drodze
rozporządzenia uproszczony
wzór oferty i sprawozdania z
realizacji zadania publicznego
o charakterze lokalnym lub
regionalnym zleconego z
pominięciem otwartego
konkursu ofert, uwzględniając
konieczność zapewnienia
podstawowych informacji
dotyczących wykonania
zadania publicznego.
Rozporządzenie realizuje
upoważnienie ustawowe,
zawarte w art. 13 ust. 15
projektowanej ustawy o
pomocy państwa w
wychowaniu dzieci.
Konieczność wydania
rozporządzenia wynika
między innymi z obowiązku
określenia katalogu
wymaganych dokumentów
(zaświadczeń i oświadczeń),
niezbędnych do ustalenia
prawa do świadczenia
wychowawczego w związku z
wejściem w życie ustawy .
Rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie

i sprawozdania dla zadań
realizowanych w trybie art.
19a, tj. tzw. małych dotacji.
Nie celowe bowiem jest
stosowanie pełnych wzorów
oferty i sprawozdania do
zadań, które są ograniczone
wysokością maksymalnego
dofinansowania, obszarem i
terminem ich wykonania. W
konsekwencji przedmiotowej
zmiany określono zakres
przedmiotowy uproszczonej
oferty oraz uproszczonego
sprawozdania.

Rozporządzenie ma na celu
określenie wzoru wniosku o
świadczenie wychowawcze
oraz katalogu wymaganych
dokumentów (zaświadczeń i
oświadczeń), niezbędnych do
ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego.

Olgierd Podgórski
Dyrektor
Departamentu
Polityki Rodzinnej

Bartosz Marczuk
Podsekretarz Stanu

I kwartał 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 214

Zakłada się gromadzenie
sprawozdań rzeczowofinansowych z realizacji przez

Olgierd Podgórski
Dyrektor

Bartosz Marczuk
Podsekretarz Stanu

I kwartał 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 212
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Społecznej w sprawie
sprawozdań rzeczowofinansowych z
wykonywania zadań z
zakresu świadczenia
wychowawczego

sprawozdań rzeczowofinansowych z wykonywania
zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego realizuje
upoważnienie zawarte w
podstawie art. 30 ust. 3
projektowanej ustawy o
pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci.
Zgodnie z tym przepisem
minister właściwy do spraw
rodziny określi, w drodze
rozporządzenia, wzory i
sposób sporządzania
sprawozdań rzeczowofinansowych z wykonywania
zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego oraz terminy
i sposób ich przekazywania,
uwzględniając potrzebę
zapewnienia kompletności i
jednolitości informacji
przekazywanych przez
podmioty realizujące ustawę
oraz skutecznej realizacji
zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego
finansowanych z budżetu
państwa.
Upoważnienie to ma na celu
uzyskanie przez ministra
właściwego do spraw rodziny
niezbędnego zakresu
informacji pozwalających na
trafną alokację środków
finansowych pomiędzy
podmiotami realizującymi
zadania z zakresu świadczenia
wychowawczego.

gminę zadań wynikających z
projektowanej ustawy o
pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci w
dwojaki sposób, tj.
- w okresie kwiecień-grudzień
2016 r.  co miesiąc,
- od 1 stycznia 2017 r.  co
kwartał.
Zbieranie w 2016 r. w
okresach miesięcznych danych
o realizacji ustawy o pomocy
państwa w wychowywaniu
dzieci wynika z konieczności
monitorowania wdrożenia ww.
ustawy oraz pozyskiwania
aktualnej informacji o jej
realizacji. Natomiast
sprawozdanie rzeczowofinansowe z wykonywania
zadań marszałka z zakresu
świadczenia wychowawczego
(tj. zawierające informacje o
realizacji zadań z zakresu
koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego
dotyczących świadczenia
wychowawczego) będzie
przekazywane co rok.
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Departamentu
Polityki Rodzinnej

21.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie w
sprawie sprawozdań
rzeczowo-finansowych z
wykonywania zadań z
zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy
zastępczej

Rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
sprawozdań rzeczowofinansowych z wykonywania
zadań z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy
zastępczej realizuje
upoważnienie zawarte w art.
187 ust. 6 projektowanej
ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej.
Zgodnie z tym przepisem
minister właściwy do spraw
rodziny określi, w drodze
rozporządzenia, wzory, sposób
sporządzania i terminy
przekazywania sprawozdań
rzeczowo-finansowych z
wykonywania zadań z zakresu
wspierania rodzin i systemu
pieczy zastępczej.
Projektowana ustawa o
pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci
wprowadzi do ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 332, z późn. zm.) nowe
świadczenie przysługujące
rodzinom zastępczym i
osobom prowadzącym
rodzinne domy dziecka 
dodatek wychowawczy.
Pomimo że projektowana
ustawa o pomocy państwa w

Projektowane rozporządzenie,
w porównaniu do
obowiązującego obecnie
rozporządzenia, w zakresie
zadań gmin, powiatów (innych
niż realizacja dodatku
wychowawczego) oraz
samorządów województwa,
nie wprowadza zmian w
zakresie przekazywanych w
sprawozdaniach informacji.
Wprowadzone zostało
natomiast sprawozdanie
dotyczące realizacji przez
powiat dodatku
wychowawczego.
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Olgierd Podgórski
Dyrektor
Departamentu
Polityki Rodzinnej

Bartosz Marczuk
Podsekretarz Stanu

I kwartał 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 213

22.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
wzorów ofert
i ramowych wzorów
umów dotyczących
realizacji zadań
publicznych oraz
wzorów sprawozdań z
wykonania tych zadań

wychowywaniu dzieci nie
zmieniła treści ww. delegacji
ustawowej, wprowadzenie do
ustawy dodatku
wychowawczego rodzi
konieczność wydania nowego
rozporządzenia w sprawie
sprawozdań rzeczowofinansowych z wykonywania
zadań z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy
zastępczej.
Projekt rozporządzenia został
przygotowany w związku z
wejściem w życie ustawy z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o
zmianie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz ustawy o
fundacjach (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1339). Zgodnie z art. 19
ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z
późn. zm.) minister właściwy
do spraw zabezpieczenia
społecznego określi w drodze
rozporządzenia wzory ofert, o
których mowa w art. 14 ust. 1,
1a i 2; ramowe wzory umów, o
których mowa w art. 16 ust. 1,
1a i 6 oraz wzory sprawozdań,
o których mowa w art. 18
uwzględniając konieczność
zapewnienia niezbędnych
informacji dotyczących
wykonania zadania
publicznego oraz biorąc pod

Wprowadzona ustawą z dnia 5
sierpnia 2015 r. o zmianie
ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
oraz ustawy o fundacjach (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1339) nowa
delegacja ustawowa
upoważnia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej do
określenia w drodze
rozporządzenia wzoru oferty
dla ofert składanych na
podstawie art. 14 ust. 1 (oferta
składana przez jednego
oferenta) lub art. 14 ust. 2
(oferta składana przez kilku
oferentów – oferta wspólna).
Ponadto, nowelizacja ustawy
o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
wprowadzając nową formę
zlecania zadań, tzw.
regranting, upoważniła
jednocześnie Ministra do
określenia wzoru oferty
realizacji zadania
realizowanego w tej formie
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Piotr
Kontkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Pożytku Publicznego

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Czerwiec 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 1300

23.

24.

25.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
określenia wzorów
miesięcznych i rocznych
informacji o
zatrudnieniu,
kształceniu lub o
działalności na rzecz
osób
niepełnosprawnych
Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
ustalenia wzorów
deklaracji składanych
Zarządowi
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
przez pracodawców
zobowiązanych do wpłat
na ten Fundusz
Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki

uwagę liczbę oferentów,
sposób i czas realizacji zadania
publicznego, a także sposób
jego rozliczenia.

(wynikającej m.in. z dodanego
art. 16a). Zmiana delegacji
ustawowej spowodowała
konieczność określenia
nowych ramowych wzorów
umów o zlecenie realizacji
zadania publicznego i wzorów
sprawozdań z wykonania tych
zadań.

Wydanie nowego
rozporządzenia wynika z
wejścia w życie z dniem
1 lipca 2016 r. ustawy z dnia
25 września 2015 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji
zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
(Dz. U. poz. 1886).

Doprecyzowanie objaśnień we
wzorach informacji
miesięcznych o zatrudnieniu,
kształceniu lub o działalności
na rzecz osób
niepełnosprawnych,
o symbolu INF-1
oraz INF-Z.

Mirosław
Przewoźnik
Dyrektor Biura
Pełnomocnika
Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Czerwiec 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 938

Wydanie nowego
rozporządzenia wynika z
wejścia w życie z dniem 1
lipca 2016 r. ustawy z dnia 25
września 2015 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji
zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
(Dz. U. poz. 1886).

W związku z ze zmianą
art. 49 ust. 1 ustawy dodany
został wzór deklaracji wpłat na
Fundusz o symbolu DEK-II-u.
Pozostałe zmiany we wzorach
deklaracji mają charakter
doprecyzowujący
i
porządkowy.

Mirosław
Przewoźnik
Dyrektor Biura
Pełnomocnika
Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Czerwiec 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 956

Mirosław
Przewoźnik

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Czerwiec 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 951

Wydanie nowego
rozporządzenia wynika z
wejścia w życie z dniem 1

Wprowadzenie nowego wzoru
deklaracji wpłat na Fundusz o
symbolu
DEK-II-u.
W związku ze zmianą art. 26c
ust. 1 pkt 1 ustawy zmianie
ulega m.in. tytuł informacji
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26.

Społecznej w sprawie
miesięcznego
dofinansowania do
wynagrodzeń
pracowników
niepełnosprawnych

lipca 2016 r. ustawy z dnia 25
września 2015 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji
zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
(Dz. U. poz. 1886).

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie refundacji
składek na
ubezpieczenia społeczne
osób
niepełnosprawnych

Wydanie nowego
rozporządzenia wynika z
wejścia w życie z dniem 1
lipca 2016 r. ustawy z dnia 25
września 2015 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji
zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
(Dz. U. poz. 1886).

INF-D-P oraz treść objaśnień
do formularzy INF-D-P i WnD.
Pozostałe zmiany
wprowadzane niniejszym
rozporządzeniem służą
zwiększeniu dostępności
formularzy do potrzeb osób
niepełnosprawnych albo mają
charakter porządkujący i
doprecyzowujący.
Projektowane rozporządzenie
uwzględnia zmianę w art. 25a
ust. 1 ustawy polegającą na
nałożeniu na osoby
korzystające z refundacji
składek na ubezpieczenia
społeczne (osób
niepełnosprawnych
wykonujących działalność
gospodarczą oraz
niepełnosprawnych rolników
lub rolników zobowiązanych
do opłacania składek za
niepełnosprawnego
domownika) obowiązku
opłacenia tych składek w
całości przed dniem złożenia
wniosku do Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Pozostałe zmiany
wprowadzane niniejszym
rozporządzeniem służą
zwiększeniu dostępności
formularzy do potrzeb osób
niepełnosprawnych albo mają
charakter porządkujący i
doprecyzowujący.
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Dyrektor Biura
Pełnomocnika
Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych

Mirosław
Przewoźnik
Dyrektor Biura
Pełnomocnika
Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Czerwiec 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 941

27.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające
rozporządzenie w
sprawie przyznawania
świadczeń na rzecz
ochrony miejsc pracy

Przepisy rozporządzenia muszą
zostać zaktualizowane do stanu
prawnego obowiązującego od
dnia 1 stycznia 2016 r.
w związku z wejściem w życie
przepisów ustawy z dnia
15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz.
978).

28.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji wystąpił do
Ministra Rodziny, Pracy i

Projekt nowelizacji ma na celu
dostosowanie przepisów
rozporządzenia do stanu
prawnego, który obowiązuje w
związku z wejściem w życie z
dniem 1 stycznia 2016 r.
przepisów ustawy z dnia 15
maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U.
poz. 978).
W związku z wyodrębnieniem
postępowania upadłościowego
i postępowań
restrukturyzacyjnych do
oddzielnych aktów prawnych,
niezbędne jest zastąpienie w
pkt. 2 w części II w załączniku
nr 1 do rozporządzenia
odwołania do przepisów
ustawy z dnia 28 lutego 2003
r. – Prawo upadłościowe i
naprawcze odwołaniem do
przepisów ww. ustawy Prawo
upadłościowe.
Z uwagi na uchylenie
w obowiązującej ustawie
Prawo upadłościowe przepisu
art. 12, proponuje się ponadto
dokonanie stosownej zmiany
w pkt. 2 w części II w
załączniku nr 1 do
rozporządzenia. Art. 12 ust. 2
ustawy Prawo upadłościowe i
naprawcze nie stanowi już
przesłanki do ogłoszenia
upadłości.
Podwyższenie kwot
wynagrodzenia zasadniczego
określonych w załączniku nr 1
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Ireneusz
Baranowski
Dyrektor
Departamentu
Funduszy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

II kwartał 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 1544

Joanna Fałdyga
Zastępca Dyrektora

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

Maj 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 933

Polityki Społecznej z
wnioskiem o nowelizację
rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 30
kwietnia 2008 r. w sprawie
warunków wynagradzania za
pracę i przyznawania innych
świadczeń związanych z pracą
dla pracowników zatrudnionych
w państwowych jednostkach
budżetowych resortu spraw
wewnętrznych (Dz. U. z 2014
poz. 1056) w związku z ujęciem
w ustawie budżetowa na rok
2016 dodatkowych środków na
podwyżkę wynagrodzeń
pracowników resortu spraw
wewnętrznych i administracji
od dnia 1 stycznia 2016 r.
Projekt rozporządzenia Ustanowienie dwóch trybów
Ministra Rodziny, Pracy realizacji wypłat dla organizacji
partnerskich - trybu
i Polityki Społecznej
w sprawie szczegółowego zaliczkowego i standardowego.
przeznaczenia,
warunków i trybu
udzielania przez Agencję
Rynku Rolnego wypłat w
ramach realizacji
Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa
2014-2020
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie warunków
wynagradzania za pracę
i przyznawania innych
świadczeń związanych z
pracą dla pracowników
zatrudnionych w
państwowych
jednostkach
budżetowych resortu
spraw wewnętrznych

29.

do nowelizowanego
rozporządzenia.

Departamentu Prawa
Pracy

Określenie szczegółowego
Krystyna Wyrwicka
przeznaczenia, warunków i
Dyrektor
trybu udzielania przez Agencję
Departamentu
Rynku Rolnego wypłat w
Pomocy i Integracji
ramach realizacji Programu
Społecznej
Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 – w
związku z potrzebą
wprowadzenia dwóch trybów
realizacji wypłat dla organizacji
partnerskich w miejsce
dotychczasowego jednego
trybu.

Rozporządzenie zostało
opublikowane w Dz. U.
pod następującym tytułem:
Rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
szczegółowego
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Elżbieta
Bojanowska
Podsekretarz Stanu

Czerwiec 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 1276

przeznaczenia,
warunków i trybu
udzielania przez
Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa
wypłat w ramach
realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014–2020

30.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
w sprawie stażu
adaptacyjnego i testu
umiejętności w toku
postępowania o uznanie
kwalifikacji do
wykonywania zawodów
regulowanych w
dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny
pracy

Rozporządzenie stanowi
wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 22 ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach
członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 65). Dotychczas nie było
przepisów regulujących
uznawanie kwalifikacji w
zawodach w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy
w przypadku osób, które nabyły
kwalifikacje zawodowe w
państwie członkowskim UE lub
EOG, a chciałyby wykonywać
ten zawód na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem projektowanego
rozporządzenia jest określenie
warunków, sposobu i trybu
odbywania stażu adaptacyjnego
lub przeprowadzania testu
umiejętności, co pozwoli na
zweryfikowanie kwalifikacji
zawodowych osób ubiegających
się o uznanie w
Rzeczypospolitej Polskiej ich
kwalifikacji, nabytych w
państwie członkowskim UE lub
EOG.

Joanna Fałdyga
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawa
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

do końca 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 2185

31.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie określenia
wzoru sprawozdania

Konieczność zmiany
rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 9
października 2007 r. w sprawie
określenia wzoru sprawozdania
przedstawianego przez centrum
integracji społecznej (Dz. U. Nr

Zmiana brzmienia art. 1 ust. 2
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13
czerwca 2013 r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr
205, poz. 225), zawierającego
katalog osób, do których w
szczególności stosuje się

Krystyna Wyrwicka
Dyrektor
Departamentu
Pomocy i Integracji
Społecznej

Elżbieta
Bojanowska
Podsekretarz Stanu

Grudzień 2016 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 97
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przedstawianego przez
centrum integracji
społecznej
Rozporządzenie zostało
opublikowane w Dz. U.
pod następującym tytułem:

196, poz. 1421), jest
spowodowana wejściem w
życie ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o zmianie ustawy o
zatrudnieniu socjalnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz. 1567).

przepisy ustawy o zatrudnieniu
socjalnym, wymaga zmiany
rozporządzenia określającego
wzór sprawozdania
przedstawianego corocznie
przez centra integracji
społecznej.

Wyrokiem z dnia 28
października 2015 r. sygn. akt.
SK 9/14 Trybunał
Konstytucyjny orzekł o
niezgodności § 2 ust. 1 pkt 16
rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 18
grudnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania
podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
2236) w zakresie, w jakim
dotyczy pracowników
zatrudnionych za granicą u
polskich pracodawców,
uzyskujących przychody w
rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od osób
fizycznych niższe niż
przeciętne wynagrodzenie w
gospodarce narodowej, o

Biorąc pod uwagę wyrok
Trybunału Konstytucyjnego,
zmiana treści przepisu
w drodze nowelizacji
rozporządzenia zmierza do
pozostawienia możliwości
wyłączenia części
wynagrodzenia w odniesieniu
do osób, których
wynagrodzenie jest wyższe niż
prognozowane przeciętne
wynagrodzenie miesięczne w
gospodarce narodowej na dany
rok kalendarzowy.

Rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
określenia wzoru
sprawozdania centrum
integracji społecznej

32.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie szczegółowych
zasad ustalania podstawy
wymiaru składek na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
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Marek Bucior
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Ubezpieczeń
Społecznych

Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej

III kwartał 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 1381

którym mowa w art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 121, z późn. zm.) z art. 92
ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 3
Konstytucji.

33.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie szczegółowego
zakresu informacji
zawartych we wniosku
marszałka województwa
o określenie warunków
zwrotu, odstąpienie od
dochodzenia zwrotu lub
umorzenie należności
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych

Konieczność wydania
rozporządzenia wynika z faktu
uchylenia rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 16 grudnia
2011 r. w sprawie
szczegółowego zakresu
informacji zawartych we
wniosku marszałka
województwa o określenie
warunków zwrotu, odstąpienie
od dochodzenia zwrotu lub
umorzenie należności Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych (Dz. U. z 2016
r. poz. 387) w związku z
wejściem w życie ustawy z dnia
29 kwietnia 2016 r. o zmianie
ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
ochroną miejsc pracy oraz
ustawy o ochronie roszczeń
pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy
(Dz. U. poz. 827).

W następstwie dokonania
Katarzyna Klimiuk
korekty delegacji do wydania
Zastępca Dyrektora
rozporządzenia określonej
Departamentu
w art. 23 ust. 11 ustawy z dnia
Funduszy
13 lipca 2006 r. o ochronie
roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy
(Dz. U. z 2014 r. poz. 272,
z późn. zm.), który to przepis
w brzmieniu do 24 czerwca
2016 r. błędnie odsyłał do art.
23a ust. 3, zamiast do art. 23a
ust. 4 ww. ustawy, z dniem 25
czerwca 2016 r. rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 16 grudnia
2011 r. w sprawie
szczegółowego zakresu
informacji zawartych we
wniosku marszałka
województwa o określenie
warunków zwrotu, odstąpienie
od dochodzenia zwrotu lub
umorzenie należności Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych (Dz. U. z 2016
r. poz. 387) zostało uznane za
uchylone. Dokonana zmiana
przepisu upoważniającego nie
powinna skutkować utratą mocy
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Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

30 września 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 1898

obowiązującej rozporządzenia,
gdyż wskazany akt prawny nie
jest sprzeczny z przepisem
upoważniającym w obecnym
brzmieniu. W związku z
powyższym zaszła konieczność
wydania nowego
rozporządzenia normującego
przedmiotowe kwestie.

34.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
w sprawie
upoważnienia do
uznawania kwalifikacji
do wykonywania
zawodów regulowanych
w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny
pracy, nabytych w
państwach
członkowskich Unii
Europejskiej, państwach
członkowskich
Europejskiego
Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) –
stronach umowy o
Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub
Konfederacji
Szwajcarskiej

Rozporządzenie stanowi
wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 4a ust. 3
ustawy z dnia 4 września 1997
r. o działach administracji
rządowej (Dz.U. z 2016 r. poz.
543 z późn. zm.). W związku z
pracami nad projektem
rozporządzenia w sprawie stażu
adaptacyjnego i testu
umiejętności w toku
postępowania o uznanie
kwalifikacji do wykonywania
zawodów w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy,
wynikła konieczność
uregulowania w odrębnym
rozporządzeniu kwestii
upoważnienia CIOP-PIB do
uznawania kwalifikacji zgodnie
z ww. przepisem.

Celem projektowanego
rozporządzenia jest
wyznaczenie Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu
Badawczego jako organu
prowadzącego postępowanie w
sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych do wykonywania
zawodów w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy
na podstawie ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 65).

Joanna Fałdyga
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawa
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

35.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie klasyfikacji

Klasyfikacja obejmująca
usystematyzowany wykaz nazw
i symboli cyfrowych zawodów
wymaga cyklicznej aktualizacji,
stosownie do przeobrażeń
rynku pracy i zmian w

Zmiany dotyczą 16 pozycji w
załączniku do rozporządzenia
zawierającego klasyfikację
zawodów i specjalności.
Obejmują: wprowadzenie 5
nowych zawodów w wyniku

Hanna
Świątkiewicz-Zych
Dyrektor
Departamentu Rynku
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu
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IV kwartał 2016 r.

1 stycznia 2017 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 2151

Dz. U. z 2016 r.
poz. 1876

36.

klasyfikacji zawodów
zawodów i specjalności
na potrzeby rynku pracy szkolnictwa zawodowego.
oraz zakresu jej
stosowania

analizy wniosków zgłoszonych
do MRPiPS, oznaczenie literą
„s” dotychczas
ewidencjonowanych zawodów,
które obecnie zaczęły
funkcjonować w systemie
szkolnictwa zawodowego oraz
wprowadzenie nowych
zawodów szkolnych
uwzględnionych
w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23
grudnia 2011 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego (Dz.
U. z 2012 r. poz. 7, z późn. zm).
W wyniku zmian klasyfikacja
zawodów będzie lepiej
odzwierciedlać sytuację na
rynku pracy, przez co stanie się
bardziej przydatnym
narzędziem dla służb
zatrudnienia, sektora edukacji
oraz służb statystyki publicznej.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie warunków
wynagradzania za pracę
i przyznawania innych
świadczeń związanych z
pracą dla pracowników
zatrudnionych w
niektórych jednostkach

Podwyższenie kwot
wynagrodzenia zasadniczego
określonych w załączniku nr 1
do nowelizowanego
rozporządzenia: tabela „I. Dla
niektórych pracowników
cywilnych więziennictwa”.

Wnioski Ministra
Sprawiedliwości o nowelizację
rozporządzenia.
Proponuje się podwyższenie w
I kategorii zaszeregowania
maksymalnej stawki
wynagrodzenia zasadniczego do
wysokości 2000 zł (wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
pracę w 2017 r.
zaproponowanej w projekcie
rozporządzenia Rady
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Joanna Fałdyga
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawa
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

Październik 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 1902

organizacyjnych resortu Ministrów) oraz odpowiednio
maksymalnych kwot
sprawiedliwości
zaszeregowania w kategoriach
od II do XIII o 400 zł od dnia 1
lipca 2016 r. (w załączniku nr 1,
tabela I), co umożliwi
wprowadzenie w 2016 r.
podwyżek wynagrodzeń
pracowników cywilnych
zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych
Służby Więziennej.
Zaplanowane na 2016 r.
wydatki na wynagrodzenia
uwzględniają środki finansowe
na wzrost wynagrodzeń
pracowników Służby
Więziennej od dnia 1 lipca
2016 r.
Wprowadzenie proponowanych
zmian nie będzie rodziło
dodatkowych skutków
finansowych dla budżetu
państwa.

37.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz
Ministra Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie wykazu
bibliotek, organizacji
osób niewidomych lub
ociemniałych oraz

Celem nowelizacji
rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej oraz
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 6 września
2013 r. w sprawie wykazu
bibliotek, organizacji osób
niewidomych lub ociemniałych
oraz organizacji, których celem
statutowym jest działanie na
rzecz osób niewidomych lub
ociemniałych

Rozszerzenie wykazu
organizacji osób niewidomych
lub ociemniałych oraz
organizacji, których celem
statutowym jest działanie na
rzecz osób niewidomych lub
ociemniałych, stanowiącego
załącznik Nr 2
do przedmiotowego
rozporządzenia, o fundację i
stowarzyszenie, których celem
statutowym jest działalność na
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Mirosław
Przewoźnik
Dyrektor Biura
Pełnomocnika Rządu
ds. Osób
Niepełnosprawnych

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Październik 2016 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 57

organizacji, których
celem statutowym jest
działanie na rzecz osób
niewidomych lub
ociemniałych

38.

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1644),
jest zapewnienie jak
najszerszego i równoprawnego
dostępu osób niewidomych i
ociemniałych do dóbr kultury.

Planowane rozporządzenie jest
wynikiem wniosków
wyciągniętych po dwóch latach
funkcjonowania KFS.
Przede wszystkim, ma na celu
usprawnienie wykorzystania
środków KFS poprzez
doprecyzowanie przepisów oraz
przeciwdziałanie nadużyciom
Rozporządzenie zostało
poprzez zwiększenie wymagań
opublikowane w Dz. U.
pod następującym tytułem: wobec realizatorów kształcenia
z wykorzystaniem środków
Rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki KFS.
Projektowane rozporządzenie
Społecznej zmieniające
ma zastąpić obowiązujące
rozporządzenie w
dotychczas rozporządzenie
sprawie przyznawania
Ministra Pracy i Polityki
środków
Społecznej z dnia 14 maja 2014
z Krajowego Funduszu
r. w sprawie przyznawania
Szkoleniowego
środków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego ( Dz.
U. poz. 639),
ze względu na
duży zakres wprowadzanych
zmian.
Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie przyznawania
środków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego

rzecz osób niewidomych i
słabowidzących.

Hanna
W rozporządzeniu proponuje się
Świątkiewicz-Zych
nowe rozwiązania, które będą
Dyrektor
sprzyjać prawidłowości
Departamentu Rynku
wydatkowania środków KFS,
Pracy
zapewnią jednolitość
stosowania procedur, a także
zgodność udzielanej pomocy z
warunkami dopuszczalności
pomocy de minimis:
- doprecyzowanie terminów
zbierania przez starostę
zapotrzebowania na środki
KFS na rok kolejny,
- doprecyzowanie sposobów
postępowania przy ogłaszaniu
naboru wniosków od
pracodawców o
dofinansowanie z KFS,
- rezygnację z przyjmowania
wniosków według kolejności
ich wpływu i wprowadzenie
konieczności oceny
wszystkich wniosków
złożonych w ustalonym
terminie,
- ujednolicenie zapisów
dotyczących postępowania ze
środkami KFS zagrożonymi
niewykorzystaniem z zapisami
rozporządzenia w sprawie
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Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

Grudzień 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 2155

algorytmu ustalania kwot
środków Funduszu Pracy,
- ścisłe określenie listy
załączników do wniosku
składanego przez pracodawcę,
co wyznaczy standard
wymaganych przez urząd
pracy dokumentów,
- zwiększenie liczby
załączników do wniosku o
środki KFS, co pozwoli na
łatwiejszą ocenę wniosku oraz
uzyskanie pewności co do
jakości wnioskowanego
szkolenia (m.in. wymagane
będzie dołączenie informacji o
porównaniu ofert
szkoleniowych dostępnych na
rynku i informacji o wpisie
instytucji szkoleniowej do
Rejestru Instytucji
Szkoleniowych lub Rejestru
Usług Rozwojowych),
- ściślejsze powiązanie wsparcia
z utrzymaniem zatrudnienia –
wymagana będzie od
pracodawców załączona do
wniosku deklaracja
zatrudnienia przez co najmniej
6 miesięcy pracownika, który
ukończy kształcenie
finansowane z KFS,
- określenie kryteriów
pozwalających odrzucić
wniosek oraz kryteriów
pozwalających na wybór
wniosków o dofinansowanie
spośród przyjętych do
rozpatrzenia,
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- zapisy wskazujące wprost na
możliwość przeprowadzania
kontroli, zarówno u
pracodawcy jak i instytucji
szkoleniowej realizującej
finansowane z KFS formy
kształcenia.

39.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie Krajowej Rady
Konsultacyjnej do Spraw
Osób
Niepełnosprawnych

Wydanie nowego
rozporządzenia wynika z
wejścia w życie z dniem
1 listopada 2016 r. art. 1 pkt 4
ustawy z dnia 19 lipca 2016 r. o
zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz
niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. ……), który
wprowadził nowe upoważnienie
dla ministra właściwego do
spraw zabezpieczenia
społecznego do wydania
rozporządzenia.

W projekcie określono tryb
powoływania członków
Krajowej Rady Konsultacyjnej
do Spraw Osób
Niepełnosprawnych,
organizację i tryb jej działania
oraz zasady uczestnictwa w jej
pracach
przedstawicieli organów
administracji publicznej,
organizacji pozarządowych
niereprezentowanych w Radzie
i przedstawicieli wojewódzkich
oraz powiatowych społecznych
rad do spraw osób
niepełnosprawnych.

40.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie rodzinnego
wywiadu
środowiskowego

Projekt rozporządzenia ma na
celu wyeliminowanie omyłki w
załączniku 4 – Wzór
legitymacji pracownika
socjalnego do rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej w sprawie
rodzinnego wywiadu
środowiskowego (Dz. U. poz.
1406), polegającej na
pominięciu wyrazu
„socjalnego” – na pierwszej
stronie legitymacji.

Poprawny wzór legitymacji
pracownika socjalnego,
stanowiący załącznik do
rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
rodzinnego wywiadu
środowiskowego.
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Mirosław
Przewoźnik
Dyrektor Biura
Pełnomocnika Rządu
ds. Osób
Niepełnosprawnych

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Październik 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 1783

Marzena
Bartosiewicz
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Pomocy i Integracji
Społecznej

Elżbieta
Bojanowska
Podsekretarz Stanu

11 września 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 1505

41.

42.

Projekt rozporządzenia
przewiduje umieszczanie
informacji o przystąpieniu do
procedury wyłaniania
kandydatów na członków Rady
Działalności Pożytku
Publicznego lub uzupełnienia
składu Rady o przedstawicieli
organizacji pozarządowych,
jedynie na stronie internetowej
urzędu ministra do spraw
zabezpieczenia społecznego
oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie
podmiotowej, co wpłynie na
ograniczenie wydatkowania
środków finansowych
przeznaczanych na
funkcjonowanie Rady
Działalności Pożytku
Publicznego.
Projekt rozporządzenia
wprowadza również zmianę
terminu zwoływania posiedzeń
plenarnych Rady. Posiedzenia
Rady odbywać się będą w
zależności od potrzeb, jednak
nie rzadziej niż raz na kwartał
(dotychczas nie rzadziej niż raz
na dwa miesiące).
Problematyka bezpieczeństwa i Przedmiotem projektowanych
Projekt rozporządzenia
regulacji jest określenie norm
Ministra Rodziny, Pracy higieny pracy przy ręcznych
pracach transportowych
dla kobiet nie będących w ciąży
i Polityki Społecznej
uregulowana jest obecnie w
lub w okresie karmienia
zmieniającego
rozporządzeniu Ministra Pracy dotyczących ręcznego
rozporządzenie w
sprawie bezpieczeństwa i i Polityki Społecznej z dnia 14 transportu, w tym
marca 2000 r. (Dz. U. poz. 313, dopuszczalnego obciążenia
higieny pracy przy
z późn. zm.), przy czym
fizycznego (mierzonego
ręcznych pracach
dopuszczalne normy dotyczące wydatkiem energetycznym),
transportowych
Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie Rady
Działalności Pożytku
Publicznego

W projekcie rozporządzenia
proponuje się zmiany
wynikające z dotychczasowych
doświadczeń funkcjonowania
Rady Działalności Pożytku
Publicznego. Wprowadzenie
zmian będzie miało wpływ na
ograniczenie wydatkowania
środków finansowych
przeznaczanych na
funkcjonowanie Rady
Działalności Pożytku
Publicznego związanych z
ogłaszaniem naboru na
członków Rady.

31

Piotr Kontkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Pożytku Publicznego

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Luty 2017 r.

W związku z
wejściem w życie
ustawy z dnia 15
września 2017 r. o
Narodowym
Instytucie
Wolności Centrum Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego,
prace nad
projektem
rozporządzenia
zostały
zakończone.
Działalność
pożytku
publicznego
została wykreślona
z działu
administracji
rządowej jakim jest
zabezpieczenie
społeczne.

Joanna Fałdyga
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawa
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

Kwiecień 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 854

43.

ręcznego transportu określone
w tym rozporządzeniu odnoszą
się jedynie do mężczyzn.
Normy dla kobiet określone są
dotychczas w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 10
września 1996 r. w sprawie
wykazu prac szczególnie
uciążliwych lub szkodliwych
dla zdrowia kobiet (Dz. U. poz.
545, z późn. zm.).
Nowe upoważnienie określone
w art. 176 § 2 Kodeksu pracy
dotyczy jedynie kobiet w ciąży
lub karmiących dziecko piersią,
co oznacza że w nowym
rozporządzeniu nie będzie
możliwe określenie norm
dotyczących ręcznego
transportu dla kobiet nie
będących w ciąży lub w okresie
karmienia. Zachodzi zatem
potrzeba określenia takich norm
w ww. rozporządzeniu w
sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy ręcznych
pracach transportowych.
Konieczność zmiany
Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy rozporządzenia wynika ze
skierowania do Sejmu RP w
i Polityki Społecznej w
dniu 9 listopada br. projektu
sprawie szczegółowej
treści świadectwa pracy, ustawy o zmianie niektórych
ustaw w celu poprawy
sposobu i trybu jego
wydawania, prostowania otoczenia prawnego
przedsiębiorców (druk nr 994),
i uzupełniania
zawierającego nowe brzmienie
Rozporządzenie zostało
upoważnienia w Kodeksie
opublikowane w Dz. U.
pracy do wydania
pod następującym tytułem: rozporządzenia wykonawczego

dopuszczalnych mas
przemieszczanych przedmiotów
(ręcznie lub przy pomocy
ręcznie poruszanych wózków
lub taczek) oraz
dopuszczalnych sił niezbędnych do ręcznej lub nożnej
obsługi przeznaczonych do
transportu (dźwigni, korb,
przycisków, pedałów, itp.).

Projektowane rozporządzenie
ma na celu dostosowanie
przepisów rozporządzenia do
nowego upoważnienia
ustawowego zawartego w
projekcie wskazanej ustawy, a
także do nowych zasad w
zakresie wydawania świadectw
pracy, które wprowadzi
wymieniona ustawa. Ma ono na
celu także uwzględnienie w
treści świadectwa pracy
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Anita Gwarek
Dyrektor
Departamentu Prawa
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

Grudzień 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 2292

44.

Rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
świadectwa pracy

w tej materii. W zakresie zmian
w Kodeksie pracy ww. ustawa
ma wejść w życie z dniem 1
stycznia 2017 r. W tym dniu
musi wejść w życie również
nowe rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.

skutków zmian w Kodeksie
pracy wprowadzonych ustawą z
dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1268) oraz
usunięcie wątpliwości
interpretacyjnych do obecnych
rozwiązań.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy
pracach związanych z
narażeniem na pole
elektromagnetyczne

Zgodnie z przepisem
przejściowym zawartym w § 15
rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 czerwca
2016 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy
przy pracach związanych z
narażeniem na pole
elektromagnetyczne (Dz. U.
poz. 950) wydane przed dniem
1 lipca 2016 r. certyfikaty
akredytacji laboratoriów
badawczych do realizacji
pomiaru pola-EM w
środowisku pracy, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm
PN-T-06580-1 i PN-T-06580-3,
upoważniają do wykonywania
pomiarów metodami
dostosowanymi do oceny
ekspozycji na pole-EM, o której
mowa w części III załącznika nr
3 do rozporządzenia, w okresie
do dnia 31 grudnia 2016 r. albo
do czasu zaktualizowania
zakresu akredytacji, jeżeli przed
tym dniem laboratorium
wystąpi o taką aktualizację.

Celem projektowanego
rozporządzenia zmieniającego
jest wydłużenie okresu
przejściowego do dnia
30 czerwca 2017 r. albo do
czasu zaktualizowania zakresu
akredytacji uwzględniającego
metody, o których mowa w ust.
11 części III załącznika nr 3 do
rozporządzenia, jeżeli przed
tym dniem laboratorium
wystąpi o taką aktualizację.
Jednocześnie proponuje się
doprecyzowanie przepisu
zawartego w ust. 11 części III
załącznika nr 3 do
rozporządzenia.
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Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawa
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

31 grudnia 2016 r.

Dz. U. z 2016 r.
poz. 2284

Zgodnie z obecnymi przepisami
warunkiem wykonywania przez
laboratorium badań od dnia 1
stycznia 2017 r. będzie złożenie
do Polskiego Centrum
Akredytacji wniosku o
aktualizację zakresu akredytacji
poprzez określenie metody
badawczej, zgodnie z którą
pomiary będą wykonywane na
potrzeby realizacji wymagań
rozporządzenia w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy
przy pracach związanych z
narażeniem na pole
elektromagnetyczne. Metody te,
które muszą spełniać wymogi
określone w ust. 11 części III
załącznika nr 3 powinny zostać
przez laboratoria zwalidowane
(zgodnie z § 16 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 2
lutego 2011 r. w sprawie badań
i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy). Metody, o
których mowa w ust. 11 części
III załącznika nr 3, są w trakcie
opracowywania, walidacji i
publikacji w czasopiśmie
specjalistycznym. W celu
umożliwienia laboratoriom
przygotowania merytorycznego
i formalnego do spełnienia
wymagań koniecznych dla
dalszego wykonywania
pomiarów pól-EM w
środowisku pracy konieczne
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jest wydłużenie okresu
przejściowego.
Jednocześnie niezbędne jest
doprecyzowanie wymagań
dotyczących metod pomiarów
pola-EM wynikających z
obecnych przepisów, poprzez
jednoznaczne określenie
podmiotów uczestniczących w
ich opracowaniu.

45.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie wzoru
legitymacji emerytarencisty oraz trybu jej
wydawania, wymiany
lub zwrotu

Ze względu na przenoszenie
świadczeń w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych
z systemu informatycznego
Zakładów Elektronicznej
Techniki Obliczeniowej do
Kompleksowego Systemu
Informatycznego Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
i związaną z tym faktem zmianą
numeru świadczenia konieczna
jest wymiana legitymacji
emeryta-rencisty. Powoduje to
jednak trudności i uciążliwości
po stronie emerytów i
rencistów, zobowiązanych,
niezależnie od ich woli, do
zwrotu legitymacji posiadającej
nieaktualne dane
w zakresie numeru świadczenia,
w tym do ponoszenia kosztu
przekazania takiej nieaktualnej
legitymacji do ZUS za
pośrednictwem poczty.

Proponuje się wprowadzenie
zmiany § 4 rozporządzenia,
przez skreślenie pozycji ,,numer
świadczenia” oraz ,,symbol
świadczenia” ze wzoru
legitymacji emeryta–rencisty, a
tym samym wyłączenie
konieczności wymiany
legitymacji emeryta-rencisty w
przypadku zmiany numeru lub
symbolu świadczenia.
Z uwagi jednak na to, iż
wynikające z odrębnych
przepisów uprawnienia
emerytów i rencistów nie są
tożsame, zasadne jest
wprowadzenie do wzoru
legitymacji emeryta–rencisty
pozycji ,,rodzaj świadczenia”
oraz wprowadzenie
konieczności wymiany
legitymacji
w przypadku zmiany rodzaju
świadczenia. Na mocy
proponowanej regulacji
przejściowej legitymacje
wydane przed dniem wejścia w
życie rozporządzenia
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46.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie wniosku o
jednorazowe świadczenie
Rozporządzenie zostało
opublikowane w Dz. U.
pod następującym tytułem:
Rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
wzoru wniosku o
jednorazowe świadczenie
z tytułu urodzenia się
dziecka, u którego
zdiagnozowano ciężkie i
nieodwracalne
upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę
zagrażającą życiu, które
powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka
lub w czasie porodu

47.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie szczegółowych
zasad ustalania podstawy

zmieniającego zachowają
ważność do dnia wystąpienia
okoliczności powodujących
utratę ich ważności lub
konieczności ich wymiany np.
ze względu na zmianę nazwiska
czy też rodzaju świadczenia.
Rozporządzenie w sprawie
Rozporządzenie ma na celu
wniosku o jednorazowe
określenie wzoru wniosku
świadczenie realizuje
o jednorazowe świadczenie
upoważnienie ustawowe
i katalogu wymaganych
zawarte w art. 10 ust. 14 ustawy dokumentów (zaświadczeń
z dnia 4 listopada 2016 r. o
i oświadczeń), niezbędnych do
wsparciu kobiet w ciąży i
ustalenia prawa do
rodzin „Za życiem”, na mocy
jednorazowego świadczenia.
którego minister właściwy ds.
rodziny określi wzór wniosku o
ustalenie prawa do
jednorazowego świadczenia w
wysokości 4 000 zł
przysługującego z tytułu
urodzenia się żywego dziecka,
posiadającego zaświadczenie o
ciężkim i nieodwracalnym
upośledzeniu albo nieuleczalnej
chorobie zagrażającej życiu,
które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu.

Ustawą z dnia 16 listopada
2016 r.
o Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. poz. 1947)
skonsolidowano administrację
podatkową, kontrolę skarbową
i Służbę Celną oraz utworzono

W związku ze zmianą
dotychczasowej struktury
organizacyjnej administracji
podatkowej, Służby Celnej oraz
urzędów kontroli skarbowej
w strukturę Krajowej
Administracji Skarbowej
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48.

wymiaru składek na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

Krajową Administrację
Skarbową zwaną dalej „KAS”.
W ramach KAS wyodrębniono
Służbę Celno-Skarbową,
będącą jednolitą i
umundurowaną formacją, którą
tworzą funkcjonariusze Służby
Celno-Skarbowej.

zachodzi konieczność
wprowadzenia zmian
dostosowujących.
Zmiana § 5 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia
18 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania
podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
2236, z późn. zm.) ma na celu
zastąpienie nazwy
„funkcjonariuszy Służby
Celnej” nazwą
„funkcjonariuszy Służby CelnoSkarbowej”.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
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, deklaracji
rozliczeniowych i
deklaracji rozliczeniowych
korygujących, zgłoszeń
danych o pracy
w szczególnych
warunkach lub o

Ustawą z dnia 16 listopada
2016 r. o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz.
U. poz. 1947) skonsolidowano
administrację podatkową,
kontrolę skarbową i Służbę
Celną oraz utworzono Krajową
Administrację Skarbową zwaną
dalej „KAS”.
W ramach KAS wyodrębniono
Służbę Celno-Skarbową,
będącą jednolitą i
umundurowaną formacją, którą
tworzą funkcjonariusze Służby
Celno-Skarbowej.
Druga zmiana ma na celu
zapobieżenie w przyszłości
nieprawidłowościom w
przypadku przejmowania
pracowników przez innego
pracodawcę i sytuacjom

W związku ze zmianą
dotychczasowej struktury
organizacyjnej administracji
podatkowej, Służby Celnej oraz
urzędów kontroli skarbowej w
strukturę Krajowej
Administracji Skarbowej
zachodzi konieczność
wprowadzenia zmian
dostosowujących.
Wprowadzenie zmian
w załączniku nr 18 do
rozporządzenia.
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49.

50.

szczególnym charakterze
oraz innych dokumentów

podobnym do sprawy tzw.
„outsourcingu pracowniczego”.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
w sprawie wykazów,
wniosków i wypłat
świadczeń z Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych

Wobec nowelizacji ustawy z
dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie
roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności
pracodawcy (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1256), w szczególności art.
15, 16 i art. 22, powstała
konieczność dostosowania
rozporządzenia do tych
przepisów, w tym do delegacji
ustawowej.

Projekt dostosowuje przepisy
rozporządzenia do delegacji
ustawowej wskazanej w art. 22
nowelizowanej ustawy o
ochronie roszczeń
pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy.
Wskazuje szczegółowo rodzaje
dokumentów uprawniających
do wypłaty świadczeń, w tym
oświadczenia składane przez
uprawnionych. Projekt
precyzuje dodatkowo tryb
dokonywania wypłat
świadczeń. Nadto dostosowuje
załączniki do wykazów o
wprowadzone do ustawy nowe
świadczenia z FGŚP, tj.
ekwiwalent przysługujący za
rok bezpośrednio poprzedzający
rok, w którym ustał stosunek
pracy.
W wyniku dokonania korekty
Projekt rozporządzenia Konieczność wydania
Ministra Rodziny, Pracy projektowanego rozporządzenia upoważnienia ustawowego,
wynika z dokonania korekty
określonego w art. 23 ust. 11
i Polityki Społecznej
upoważnienia ustawowego do
ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o
w sprawie rodzajów
ochronie roszczeń
dokumentów i informacji wydania ww. rozporządzenia
określonego w art. 23 ust. 11
pracowniczych w razie
wymaganych do
w procedowanym projekcie
niewypłacalności pracodawcy
rozpatrzenia wniosku
ustawy o ochronie roszczeń
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1256),
o określenie warunków
pracowniczych w razie
zmienianego w procedowanym
zwrotu, odstąpienie od
projekcie ustawy o ochronie
dochodzenia zwrotu lub niewypłacalności pracodawcy
oraz ustawy o kosztach
roszczeń pracowniczych w razie
umorzenie należności
sądowych w sprawach
niewypłacalności pracodawcy
Funduszu
cywilnych.
oraz ustawy o kosztach
Gwarantowanych
sądowych w sprawach
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cywilnych, powstała
konieczność wprowadzenia
projektowanego
rozporządzenia.
W następstwie procedowanej
Projekt rozporządzenia Projektowane rozporządzenie
nowelizacji przepisów ustawy z
Ministra Rodziny, Pracy ma na celu dostosowanie
nowelizowanego aktu do stanu dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie
i Polityki Społecznej
prawnego, który będzie
roszczeń pracowniczych w razie
w sprawie wniosków
obowiązywał w następstwie
niewypłacalności pracodawcy
o wypłatę zaliczki
wejścia w życie ustawy o
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1256),
z Funduszu
zmianie ustawy o ochronie
dotyczących instytucji wypłaty
Gwarantowanych
roszczeń pracowniczych
zaliczki z FGŚP na pokrycie
Świadczeń
w razie niewypłacalności
niezaspokojonych przez
Pracowniczych
pracodawcy oraz ustawy o
pracodawcę roszczeń
kosztach sądowych w sprawach pracowniczych oraz w związku
cywilnych.
z planowaną zmianą brzmienia
delegacji ustawowej (art. 22a
ww. ustawy), w celu
dostosowania przepisów
wykonawczych do nowego
brzmienia przepisów ww.
ustawy konieczne jest wydanie
nowego rozporządzenia
normującego ww. zagadnienia.
Istotą projektowanej regulacji
Projekt rozporządzenia Konieczność wydania
Ministra Rodziny, Pracy projektowanego rozporządzenia jest dostosowanie zmienianego
wynika z następujących
rozporządzenia do:
i Polityki Społecznej
powodów:
1) zmian w przepisach
zmieniającego
- ogłoszenia nowych oraz
dotyczących funkcjonowania i
rozporządzenie w
zmiany w przepisach
gospodarowania
sprawie informacji
dotyczących gospodarki dotyczących funkcjonowania i (wydatkowania) środkami
gospodarowania
Funduszu Gwarantowanych
środkami Funduszu
(wydatkowania) środkami
Świadczeń Pracowniczych,
Gwarantowanych
Funduszu Gwarantowanych
2) zmian wynikających z
Świadczeń
Świadczeń Pracowniczych,
projektowanej zmiany ustawy z
Pracowniczych,
w szczególności w zakresie
dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie
przekazywanych przez
marszałków województw podstawy i tytułów przychodów roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy
dysponentowi Funduszu i kosztów oraz wpływów
i wydatków FGŚP,
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1256),
Świadczeń
Pracowniczych

51.

52.
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- konieczności dokonania zmian
aktualizujących zakres danych
niezbędnych do opracowania
projektu planu finansowego
Funduszu jak i danych z
realizacji planu finansowego
Funduszu objętych
informacjami dotyczącymi
gospodarki środkami Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych,
przekazywanych przez
marszałków województw
dysponentowi Funduszu
wynikających ze zmian w
ustawie z dnia 13 lipca 2006 r.
o ochronie roszczeń
pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1256),
- zmian dokonanych po dacie
ogłoszenia rozporządzenia
zmienianego, w przepisach
wykonawczych wydawanych
każdego roku przez Ministra
Finansów na podstawie
upoważnienia wynikającego z
art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870, z późn. zm.), w
szczególności zmian wzoru
formularza „PFC - elementy
planu finansowego
państwowego funduszu
celowego” oraz
„szczegółowych zasad
opracowywania materiałów do
projektu ustawy budżetowej”.

3) zmian dokonanych w
przepisach wykonawczych na
podstawie upoważnienia
wynikającego z art. 138 ust. 6
ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z
późn. zm.).
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53.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie warunków
wynagradzania za pracę
i przyznawania innych
świadczeń związanych z
pracą dla pracowników
zatrudnionych w
niektórych państwowych
jednostkach
budżetowych

Wnioski Ministra Rozwoju i
Finansów oraz Dyrektora
Centrum Partnerstwa
Społecznego „Dialog”
o nowelizację rozporządzenia.
Wprowadzenie projektu ma na
celu:
1) aktualizację zakresu
podmiotowego
rozporządzenia w związku z
utworzeniem od dnia 1
marca 2017 r. Krajowej
Szkoły Skarbowości (KSS)
oraz z uwagi na likwidację
z dniem 31 sierpnia 2016 r
Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich;
2) nowelizację
dotychczasowych stawek
wynagrodzenia zasadniczego
w związku z podwyższeniem
od dnia 1 stycznia 2017 r.
minimalnego wynagrodzenia
za pracę;
3) dodanie w tabeli stanowisk,
zaszeregowań i kwalifikacji
zawodowych pracowników
stanowiska „Dyrektor Biura
Rady”.

Projekt przewiduje następujące
zmiany:
1) poszerza zakres
podmiotowy
rozporządzenia o
pracowników KSS oraz
wprowadza dla tych
pracowników odrębne
tabele: stawek
wynagrodzenia
zasadniczego (w zał. nr 1,
tabela VIa) oraz stanowisk,
zaszeregowań i
kwalifikacji zawodowych
(w zał. nr 3, tabela Vf);
2) uchyla regulacje dotyczące
Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich (w zał.
nr 1, tabelę III);
3) podwyższa niektóre
maksymalne stawki
wynagrodzenia
zasadniczego, określone w
załączniku nr 1
w tabelach: (I - dla
pracowników OHP, II - dla
pracowników Głównej
Biblioteki Pracy i
Zabezpieczenia
Społecznego, V - dla
pracowników Centrum
Projektów Europejskich i
Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa, VII - dla
pozostałych pracowników)
do wysokości
minimalnego

41

Joanna Fałdyga
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawa
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

Marzec
2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 432
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kolejnych kategoriach w
celu zachowania wzrostu
pomiędzy poszczególnymi
kategoriami;

4) w załączniku nr 3,

54.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie warunków
ustalania i wypłacania
radcom Prokuratorii
Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek Ministra Skarbu
Państwa (z dnia 29 grudnia
2016 r.) o wydanie projektu
rozporządzenia.
Minister Skarbu Państwa
uzasadnił potrzebę wydania
rozporządzenia uchwaleniem
ustawy z dnia 15 grudnia 2016

w tabeli dotyczącej
stanowisk, zaszeregowań i
kwalifikacji zawodowych,
w tabeli VIII w lp. 1
dodano stanowisko
„Dyrektor Biura Rady”,
któremu przypisano kat.
zaszeregowania XVIIIXIX, stawkę dodatku
funkcyjnego do 8,
wymagania
kwalifikacyjne:
wykształcenie wyższe z 6
letnim wymogiem liczby
lat pracy. Wprowadzone
stanowisko wynika ze
zmiany struktury
organizacyjnej Centrum
Partnerstwa Społecznego
„Dialog” im. Andrzeja
Bączkowskiego.
Projekt rozporządzenia określa
warunki ustalania i wypłacania
radcom Prokuratorii Generalnej
RP nagród jubileuszowych oraz
odpraw z tytułu nabycia prawa
do renty z tytułu niezdolności
do pracy lub emerytury. W
stosunku do uregulowania
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55.

r. o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, która
weszła w życie 1 stycznia 2017
r. Ustawa określa w art. 69 i 72
prawo do nagrody
jubileuszowej i odprawy
emerytalnej/rentowej dla
radców Prokuratorii Generalnej
RP.

Projekt rozporządzenia w
sprawie agencji zatrudnienia
stanowi wykonanie
upoważnienia zawartego w art.
19k ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.
Rozporządzenie zostało
U. z 2016 r. poz. 645, z późn.
opublikowane w Dz. U.
zm.), w brzmieniu
pod następującym tytułem: wprowadzonym ustawą z dnia
Rozporządzenie Ministra …… 2017 r. o zatrudnianiu
Rodziny, Pracy i Polityki pracowników tymczasowych
oraz niektórych innych ustaw
Społecznej w sprawie
(nr UD95).
wzorów dokumentów
dotyczących działalności W związku ze zmianą
brzmienia art. 19k ustawy,
agencji zatrudnienia
utraci moc obecnie
obowiązujące rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 30 lipca 2013
r. w sprawie działalności
agencji zatrudnienia (Dz. U. z
2013 r. poz. 899). Zatem
konieczne jest wydanie nowego
rozporządzenia w tym zakresie
przez ministra właściwego do
spraw pracy.
Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie agencji
zatrudnienia

dotychczasowego, zakres
proponowanych zmian
sprowadza się do uwzględnienia
w rozporządzeniu nowej nazwy
Prokuratorii Generalnej RP oraz
aktualizacji odesłań do ustawy
regulującej uprawnienia radców
Prokuratorii Generalnej RP.

Projekt rozporządzenia ma na
celu określenie wzorów:
a) wniosku o wpis do rejestru
podmiotów prowadzących
agencje zatrudnienia,
b) certyfikatów,
c) formularza informacji o
działalności agencji
zatrudnienia składanej przez te
podmioty marszałkowi
województwa,
d) formularza zbiorczej
informacji o działalności
agencji zatrudnienia składanej
przez marszałka województwa
Ministrowi właściwemu do
spraw pracy
- co w efekcie zapewni
jednolitość stosowania
procedur, w tym stosowanych
dokumentów, oraz ułatwi
tworzenie warunków do
rozwoju agencji zatrudnienia i
zwiększy ochronę klientów
agencji zatrudnienia.
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Hanna
Świątkiewicz-Zych
Dyrektor
Departamentu Rynku
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

Maj 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 1064

56.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie warunków
wynagradzania za pracę
i przyznawania innych
świadczeń związanych z
pracą dla pracowników
zatrudnionych w
państwowych
jednostkach
budżetowych resortu
spraw wewnętrznych i
administracji

Projekt rozporządzenia ma na
celu podwyższenie kwot
miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego, określonych w
załączniku nr 1 do
rozporządzenia, co umożliwi
dokonanie podwyższenia od
dnia 1 stycznia 2017 r.
wynagrodzeń pracownikom
zatrudnionym w państwowych
jednostkach budżetowych
resortu spraw wewnętrznych i
administracji.

Projekt przewiduje:
- podwyższenie miesięcznych
stawek wynagrodzenia
zasadniczego w załączniku nr
1, tj. dla pracowników
zatrudnionych w Centrum
Personalizacji Dokumentów
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
Państwowej Inspekcji
Sanitarnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
Zarządzie Zasobów
Mieszkaniowych Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i
Administracji oraz Biurze
Ochrony Rządu,
- zmianę nazwy jednostki:
1) z Państwowa Inspekcja
Sanitarna Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych
na Państwowa
Inspekcja Sanitarna
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i
Administracji;
2) z Zarząd Zasobów
Mieszkaniowych
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych na
Zarząd Zasobów
Mieszkaniowych
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i
Administracji
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Joanna Fałdyga
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawa
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

Marzec 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 483

w związku z ustawą z dnia 16
listopada 2016 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z
utworzeniem Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i
Administracji (Dz. U. poz.
2003).

57.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie domów pomocy
społecznej

Problemy interpretacyjne,
ułatwienie funkcjonowania
domów pomocy społecznej.

Zmiana treści rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23 sierpnia
2012 r. w sprawie domów
pomocy społecznej (Dz. U. poz.
964, z późn. zm.) wynika
przede wszystkim z
konieczności zmiany
niektórych przepisów, których
stosowanie w praktyce napotyka
pewne trudności, w
szczególności interpretacyjne,
dotyczące używanego w
rozporządzeniu pojęcia „nowo
powstających domów”.
Projekt zakłada rezygnację z
pojęcia „nowo powstających
domów pomocy społecznej”
oraz ujednolicenie wymogu
standardu dotyczącego liczby
toalet i łazienek dla wszystkich
domów (nowych i starych).
Wprowadza też ograniczenia
odnośnie do możliwości
dowolnego zwiększania liczby
miejsc w domach, które
przekraczają liczbę 100 miejsc.
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Krystyna Wyrwicka
Dyrektor
Departamentu
Pomocy i Integracji
Społecznej

Elżbieta
Bojanowska
Podsekretarz Stanu

Grudzień 2017 r.
/Styczeń 2018 r.

Dz. U. z 2018 r.
poz. 278

Ponadto projekt zakłada
wpisanie do standardu usług
nowej usługi w postaci
komunikacji wspomagającej i
alternatywnej wobec
mieszkańców wymagających
takich usług, a także szkolenia
personelu w tym zakresie.

58.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie świadectwa
pracy

59.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie państw, do
których obywateli
stosuje się niektóre
przepisy dotyczące
zezwolenia na pracę
sezonową oraz przepisy

Konieczność nowelizacji
rozporządzenia wynika ze
skierowania do Sejmu RP
projektu ustawy o zmianie
ustawy o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych
oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 1274),
wprowadzającej m.in. nowe
regulacje dotyczące treści
świadectw pracy wydawanych
pracownikom tymczasowym.
Przepisy te miałyby wejść w
życie z dniem 1 czerwca 2017 r.
W tym dniu muszą wejść w
życie również zmiany w
rozporządzeniu Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
świadectwa pracy.
Konieczność przyjęcia nowego
rozporządzenia wynika ze
zmian wprowadzanych ustawą
z dnia… 2017 r. o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz.
U. …).

Projektowane rozporządzenie
ma na celu dostosowanie
przepisów rozporządzenia do
zmian w zakresie treści
świadectw pracy wydawanych
pracownikom tymczasowym,
które wprowadzi wymieniona
ustawa. Ma ono na celu także
uwzględnienie części uwag
zgłaszanych przez partnerów
społecznych.

Anita Gwarek
Dyrektor
Departamentu Prawa
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

Maj 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 1044

Wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 90 ust. 10
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy,
dodanego ustawą z dnia …
2017 r. o zmianie ustawy o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz

Magdalena Sweklej
Zastępca Dyrektora
Departamentu Rynku
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

IV kwartał 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 2349
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dotyczące oświadczenia o
powierzeniu
wykonywania pracy
cudzoziemcowi

60.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie podklas
działalności według
Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD), w
których wydawane są
zezwolenia na pracę
sezonową cudzoziemca

Konieczność przyjęcia nowego
rozporządzenia wynika ze
zmian wprowadzanych ustawą
z dnia … 2017 r. o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz.
U. …).

niektórych innych ustaw (Dz.U.
…).
Projekt określa listę państw,
których obywatele mogą
uzyskać zezwolenie na pracę
sezonową na uproszczonych
zasadach w stosunku do zasad
ogólnych oraz listę państw,
których obywatele mogą
wykonywać pracę bez
zezwolenia na pracę na
podstawie oświadczenia o
powierzeniu wykonywania
pracy.
Wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 90 ust. 9
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy,
dodanego ustawą z dnia …
2017 r. o zmianie ustawy o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.
…).
Określenie listy prac o
charakterze sezonowym, w
przypadku których, jeżeli praca
będzie wykonywana przez
cudzoziemca, konieczne będzie
uzyskanie zezwolenia na pracę
sezonową.
Rozporządzenie pozwoli
również na oddzielenie dwóch
reżimów dopuszczania
cudzoziemców do polskiego
rynku pracy: w celu pracy
sezonowej oraz wszystkich
pozostałych rodzajów prac

47

Magdalena Sweklej
Zastępca Dyrektora
Departamentu Rynku
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

IV kwartał 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 2348

61.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie wydawania
zezwolenia na pracę
cudzoziemca oraz wpisu
oświadczenia o
powierzeniu
wykonywania pracy
cudzoziemcowi do
ewidencji oświadczeń

krótkoterminowych, których
wykonywanie przez
cudzoziemca będzie możliwe na
podstawie zarejestrowanego w
odpowiednim urzędzie pracy
oświadczenia.
Wobec braku przepisów
Wykonanie upoważnienia
Magdalena Sweklej
przejściowych utrzymujących w zawartego w art. 90 ust. 1
Zastępca Dyrektora
mocy dotychczasowe
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 Departamentu Rynku
rozporządzenie oraz wobec
r. o promocji zatrudnienia i
Pracy
wprowadzenia nowej instytucji instytucjach rynku pracy w
zezwolenia na pracę sezonową brzmieniu nadanym ustawą z
konieczne jest wydanie nowego dnia … 2017 r. o zmianie
aktu wykonawczego, który
ustawy o promocji zatrudnienia
wejdzie w życie razem z
i instytucjach rynku pracy oraz
ustawą.
niektórych innych ustaw (Dz.U.
Konieczność przyjęcia nowego …).
rozporządzenia wynika ze
Wobec braku przepisów
zmian wprowadzanych ustawą przejściowych utrzymujących w
z dnia … 2017 r. o zmianie
mocy dotychczasowe
ustawy o promocji zatrudnienia rozporządzenie oraz wobec
i instytucjach rynku pracy oraz wprowadzenia nowej instytucji
niektórych innych ustaw (Dz.
zezwolenia na pracę sezonową
U. …).
konieczne jest wydanie nowego
aktu wykonawczego, który
wejdzie w życie razem z
ustawą.
Wprowadzenie do ustawy
nowych rozwiązań w zakresie
dopuszczania cudzoziemców do
polskiego rynku pracy, tj.
instytucji zezwolenia na pracę
sezonową oraz instytucji
oświadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy
cudzoziemcowi, wymaga
określenia wzorów
dokumentów związanych z ich
stosowaniem. Sprecyzowano
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Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

IV kwartał 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 2345

62.

63.

także listy dokumentów, które
należy przedłożyć odpowiednio
z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową
lub składanym oświadczeniem.
Wprowadzenie niezbędnych
uzupełnień we wzorach
dotyczących obecnie
stosowanych zezwoleń.
Wykonanie upoważnienia
Projekt rozporządzenia Konieczność zmiany obecnie
Ministra Rodziny, Pracy obowiązującego rozporządzenia zawartego w art. 90a ust. 3
wynika ze zmian
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
i Polityki Społecznej w
sprawie wysokości wpłat wprowadzanych ustawą z dnia r. o promocji zatrudnienia i
… 2017 r. o zmianie ustawy o
instytucjach rynku pracy, w
dokonywanych w
promocji zatrudnienia i
brzmieniu nadanym ustawą z
związku ze złożeniem
instytucjach rynku pracy oraz
dnia … 2017 r. o zmianie
wniosku o wydanie
ustawy o promocji zatrudnienia
zezwolenia na pracę lub niektórych innych ustaw (Dz.
U. …).
i instytucjach rynku pracy oraz
zezwolenia na pracę
niektórych innych ustaw (Dz.U.
sezonową oraz złożeniem
…), co powoduje konieczność
oświadczenia o
wydania nowego
powierzeniu
rozporządzenia. Projekt określa
wykonywania pracy
poza wysokością wpłaty
cudzoziemcowi
dokonywanej w związku ze
złożeniem wniosku o wydanie
zezwolenia na pracę, także
wysokość wpłat dotyczących
zezwolenia na pracę sezonową
oraz oświadczenia o
powierzeniu pracy
cudzoziemcowi.
Celem nowelizacji
Projekt rozporządzenia Konieczność zmiany obecnie
Ministra Rodziny, Pracy obowiązującego rozporządzenia rozporządzenia jest
wynika ze zmian
dostosowanie przepisów
i Polityki Społecznej
wprowadzanych ustawą z dnia dotychczasowego aktu
zmieniającego
… 2017 r. o zmianie ustawy o
wykonawczego do zmian
rozporządzenie w
promocji zatrudnienia i
wprowadzonych ustawą z dnia
sprawie określenia
... 2017 r. o zmianie ustawy o
przypadków, w których instytucjach rynku pracy oraz
promocji zatrudnienia i
zezwolenie na pracę
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Dz. U. z 2017 r.
poz. 2350

Magdalena Sweklej
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Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

IV kwartał 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 2347

64.

niektórych innych ustaw (Dz.
U. …).

instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.
…) oraz związanych z tym
nowelizacji niektórych aktów
wykonawczych do ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2016 r. poz. 645, z późn.
zm.). Konieczność nowelizacji
rozporządzenia jest
konsekwencją uregulowania w
ustawie instytucji oświadczenia
o powierzeniu wykonywania
pracy cudzoziemcowi oraz
uchylenia § 1 pkt 20
rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 21
kwietnia 2015 r. w sprawie
przypadków, w których
powierzenie wykonywania
pracy cudzoziemcowi na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest dopuszczalne bez
konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę (Dz. U. z
2015 r. poz. 588).
Uregulowanie w ustawie z dnia Magdalena Sweklej
Projekt rozporządzenia Konieczność zmiany obecnie
Zastępca Dyrektora
Ministra Rodziny, Pracy obowiązującego rozporządzenia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
wynika ze zmian
zatrudnienia i instytucjach
Departamentu Rynku
i Polityki Społecznej
wprowadzanych ustawą z dnia rynku pracy, w brzmieniu
Pracy
zmieniającego
… 2017 r. o zmianie ustawy o
nadanym ustawą z dnia … 2017
rozporządzenie w
r. o zmianie ustawy o promocji
sprawie przypadków, w promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz
zatrudnienia i instytucjach
których powierzenie
niektórych innych ustaw (Dz.
rynku pracy oraz niektórych
wykonywania pracy
U. …).
innych ustaw (Dz.U. …), zasad
cudzoziemcowi na
dopuszczania cudzoziemców do
terytorium
polskiego rynku pracy w
Rzeczypospolitej Polskiej
zakresie określonym w § 1 pkt
jest dopuszczalne bez
cudzoziemca jest
wydawane bez względu
na szczegółowe warunki
wydawania zezwoleń na
pracę cudzoziemców
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IV kwartał 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 2346

konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę

65.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie szczegółowego
przeznaczenia,
warunków i trybu
udzielania przez Agencję
Rynku Rolnego wypłat w
ramach realizacji
Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa
2014-2020

W związku z ustawą z dnia 10
lutego 2017 r. o Krajowym
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
(Dz. U. poz. 623) oraz ustawą z
dnia 10 lutego 2017 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę
o Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa (Dz. U. poz. 624),
które wchodzą w życie w dniu 1
września 2017 r. i które
dokonują zmian w ustawie z
dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej, należy
dokonać zmiany obecnego
rozporządzenia w celu jego
dostosowania do nowego stanu
prawnego.

66.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie
zmieniającego

Zgodnie z przepisem
przejściowym zawartym w
rozporządzeniu Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej zmieniającym
rozporządzenie w sprawie

20 rozporządzenia, który
dotyczy tego samego zakresu
podmiotowego i
przedmiotowego, wymaga
uchylenia ww. przepisu i
wprowadzenia rozwiązań
przejściowych.
Brak możliwości równoległego
stosowania rozwiązań
krajowych w zakresie
określonym dyrektywą
2014/36/UE.
Projekt jest konsekwencją
Krystyna Wyrwicka
zmian polegających na
Dyrektor
likwidacji Agencji Rynku
Departamentu
Rolnego i utworzenia w jej
Pomocy i Integracji
miejsce Krajowego Ośrodka
Społecznej
Wsparcia Rolnictwa. Krajowy
Ośrodek przejmie od Agencji
Rynku Rolnego zadania w
zakresie realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020.
W związku z wykreśleniem z
ustawy o pomocy społecznej
art. 134i dot. obowiązku
rejestracji organizacji
partnerskich w centralnym
rejestrze przedsiębiorców,
prowadzonym przez Agencję
Rynku Rolnego, uchyla się w
projekcie rozporządzenia
odwołanie do tego rejestru.
Celem projektowanego
Joanna Fałdyga
rozporządzenia zmieniającego
Zastępca Dyrektora
jest umożliwienie, w przypadku Departamentu Prawa
braku opublikowania metod
Pracy
rekomendowanych w PIMOŚiu,
laboratoriom akredytowanym
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Elżbieta
Bojanowska
Podsekretarz Stanu

Sierpień 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 1622

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

30 czerwca 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 1276

rozporządzenie w
sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy
pracach związanych z
narażeniem na pole
elektromagnetyczne

bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywania pomiarów
przy pracach związanych z
pola-EM w środowisku pracy
narażeniem na pole
po dniu 30 czerwca 2017 r.
elektromagnetyczne, podmioty
którym do dnia 31 grudnia
2016 r. wydano certyfikaty
akredytacji laboratoriów
badawczych do realizacji
pomiaru pola-EM w
środowisku pracy, mogą
wykonywać pomiary,
dostosowując dotychczasowe
metody do oceny pola-EM, o
której mowa w części III
załącznika nr 3 do
rozporządzenia zmienianego w
§ 1, w okresie do dnia 30
czerwca 2017 r., albo do czasu
zaktualizowania zakresu
akredytacji uwzględniającego
metody, o których mowa w
ust. 11 część III załącznika nr 3
do rozporządzenia w brzmieniu
nadanym niniejszym
rozporządzeniem, jeżeli do tego
dnia podmiot wystąpi o taką
aktualizację.
Do dnia 24 maja 2017 r.
ukazały się dwie metody, tj. dla
systemów
elektroenergetycznych i
elektrycznych instalacji
zasilających prądu
przemiennego w energetyce
oraz urządzeń do
magnetoterapii lub
magnetostymulacji. Dla
laboratoriów zainteresowanych
uzyskaniem akredytacji
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67.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie organizacji i
trybu pracy
wojewódzkich rad
kombatanckich

obejmującej te metody
zorganizowano również pod
patronatem Polskiego
Towarzystwa Badań
Radiacyjnych badania
biegłości, udział w których jest
jednym z koniecznych etapów
uzyskania stosownej
akredytacji.
Proces opracowania i
przygotowania do publikacji
dalszych metod szczegółowych
jest kontynuowany w ramach
współpracy ekspertów z
laboratoriami akredytowanymi.
Jednakże nie wszystkie
najbardziej niezbędne metody
zostaną opublikowane w
PIMOŚiu w terminie
umożliwiającym laboratoriom
akredytowanym złożenie
wniosku o aktualizację
akredytacji do PCA. Dlatego
podjęto działania legislacyjne,
aby laboratoria akredytowane
po dniu 30 czerwca 2017 r.
mogły wykonywać pomiary
pola-EM w środowisku pracy.
Konieczność wydania
projektowanego rozporządzenia
wiąże się z procedowaną
w Sejmie RP nowelizacją
ustawy z dnia 20 marca 2015 r.
o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z
powodów politycznych (Dz. U.
poz. 693, z późn. zm.).

Rozporządzenie określi m.in.
sposób zainicjowania prac
wojewódzkiej rady
kombatanckiej i wyboru jej
przewodniczącego, zadania
przewodniczącego rady,
częstotliwość posiedzeń oraz
zasady organizacji pracy rady,
tryb i rodzaje podejmowanych
przez radę rozstrzygnięć,
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Nowelizacja przewiduje
utworzenie wojewódzkich rad
kombatanckich, będących – na
gruncie ustawy z dnia
24 stycznia 1991 r. o
kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu
powojennego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1255, z późn. zm.) –
organem opiniodawczodoradczym wojewody w
sprawach związanych
z integracją środowisk
kombatanckich.

kwestie związane z
dokumentowaniem prac rady.

Ustawa przewiduje, że tryb
i organizację pracy
wojewódzkiej rady
kombatanckiej określi w drodze
rozporządzenia minister
właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego.
Rozporządzenie ma na celu
realizację wskazanej delegacji
ustawowej.

68.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie odznaki
honorowej i legitymacji
dla działaczy opozycji
antykomunistycznej lub
osób represjonowanych
z powodów politycznych

Uchwalona w dniu 8 czerwca
2017 r. ustawa o zmianie
ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z
powodów politycznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz. 1386) zmieniła treść art.
6 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca
2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z

W związku ze zmianą treści
przepisu upoważniającego,
projekt nowego rozporządzenia
nie reguluje kwestii
dotyczących trybu
postępowania i dokumentów
wymaganych w sprawach o
nadanie odznaki honorowej i
legitymacji dla działaczy
opozycji i osób
represjonowanych, a także
dotyczących sposobu
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powodów politycznych (Dz. U.
poz. 693, z późn. zm.) w
zakresie spraw przekazanych do
uregulowania w rozporządzeniu
wydanym na podstawie tego
przepisu.

wydawania odznaki i
legitymacji przez Urząd
do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych.

Kwestie te są obecnie
regulowane bezpośrednio w
W związku ze zmianą zakresu
znowelizowanej ustawie o
upoważnienia ustawowego
działaczach opozycji
konieczne jest wydanie nowego antykomunistycznej …
rozporządzenia w sprawie
odznaki honorowej
i legitymacji dla działaczy
opozycji antykomunistycznej
oraz osób represjonowanych z
powodów politycznych.

69.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie wojewódzkich
rad konsultacyjnych
do spraw działaczy
opozycji
antykomunistycznej oraz
osób represjonowanych
z powodów politycznych

Konieczność wydania
projektowanego rozporządzenia
wiąże się z uchwaleniem w
dniu 8 czerwca 2017 r. ustawy
o zmianie ustawy o działaczach
opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz. …).

Projekt rozporządzenia określa
organizację i tryb pracy
wojewódzkich rad
konsultacyjnych do spraw
działaczy opozycji
antykomunistycznej oraz osób
represjonowanych z powodów
politycznych, a tym samym
realizuje upoważnienie
ustawowe zawarte w art. 15 ust.
7 ustawy z dnia 20 marca
Przepisy tej ustawy przewidują,
2015 r. o działaczach opozycji
że funkcjonujące dotychczas
antykomunistycznej oraz
wojewódzkie rady
osobach represjonowanych z
konsultacyjne do spraw
powodów politycznych (Dz. U.
działaczy opozycji i osób
poz. 693, z późn. zm.).
represjonowanych ulegną
W stosunku do obecnie
rozwiązaniu z dniem wejścia w
obowiązujących rozwiązań
życie ustawy, a w ich miejsce –
projekt rozporządzenia
w terminie 3 miesięcy od dnia
przewiduje wskazanie
wejścia w życie ustawy –
wojewody jako organu
powołane zostaną wojewódzkie

55

Marek Bucior
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Ubezpieczeń
Społecznych

Marcin Zieleniecki
Podsekretarz Stanu

III kwartał 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 1601

70.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
warunków wynagradzania
za pracę i przyznawania
innych świadczeń
związanych z pracą dla
pracowników
zatrudnionych
w niektórych
państwowych jednostkach
budżetowych działających
w ochronie zdrowia

rady konsultacyjne do spraw
działaczy opozycji
antykomunistycznej oraz osób
represjonowanych z powodów
politycznych.
Konsekwencją tego faktu jest
potrzeba wydania nowego
rozporządzenia dotyczącego
organizacji i trybu pracy tych
podmiotów.

zwołującego pierwsze
posiedzenia nowych rad.
Ponadto projekt przewiduje
zmianę sposobu podpisywania
rozstrzygnięć podejmowanych
przez rady oraz protokołów z
posiedzeń rad, zwiększenie
częstotliwości zwoływania
posiedzeń rady oraz skrócenie
terminu na zwołanie
posiedzenia rady w przypadku
wpływu wniosku o
potwierdzenie statusu działacza
opozycji lub osoby
represjonowanej.

Minister Zdrowia zwrócił się z
wnioskiem
o nowelizację rozporządzenia
Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 30
kwietnia 2008 r.
W związku z dynamicznie
rozwijającym się procesem
informatyzacji ochrony zdrowia
niezbędne jest zapewnienie
wynagrodzeń dla pracowników
działu IT na odpowiednim
poziomie oraz zatrudnienie
wysokiej klasy specjalistów z
dziedziny informatyki.
Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony
Zdrowia realizuje działania
mające na celu zapewnienie
sprawnego procesu budowy,
wdrażania i utrzymywania
systemów informacyjnych w
ochronie zdrowia, w tym np.
zapewnienia trwałości, jednych z

Nowa regulacja prawna ma
rozwiązać problem zatrudniania i
wynagradzania pracowników
Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony
Zdrowia. W szczególności, ma
uelastycznić i dostosować do
realizowanych przez jednostkę
zadań tabelę stanowisk,
zaszeregowań i kwalifikacji
zawodowych. Projektowane
zmiany polegają na:
1) podwyższeniu maksymalnych
stawek wynagrodzenia
zasadniczego (załącznik nr 1) ,
2) zmianach w zakresie
stanowisk, kategorii
zaszeregowania i stawek dodatku
funkcyjnego (załączniku nr 3,
tabela nr 2),
Proponowane zmiany pozwolą
Centrum na zatrudnianie osób o
wiedzy, kwalifikacjach i
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kluczowych dla funkcjonowania doświadczeniu zawodowym
systemu informacji w ochronie
adekwatnym do zadań, które ma
zdrowia projektów Platforma
realizować jednostka
udostępniania on-line
przedsiębiorcom usług i zasobów
cyfrowych rejestrów
medycznych”(P2) oraz
„Dziedzinowe systemy
teleinformatyczne systemu
informacji w ochronie zdrowia”
(P4), zrealizowanych ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007 –
2013, Priorytet VII
Społeczeństwo Informacyjne Budowa elektronicznej
administracji.
Ponadto, w związku ze zmianą
wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę, które od
dnia 1 stycznia 2017 r. wynosi
2000 zł (rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 9 września
2016 r. w sprawie minimalnego
wynagrodzenia za pracę w 2017
r. - Dz. U. poz. 1456) należy
skorygować maksymalne stawki
wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników.

71.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie
dokonywania z
Funduszu Pracy
refundacji kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska

Wobec nowelizacji ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1065), w
związku z wejściem w życie
Programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za
życiem”, ustanowionego na

Projekt dostosowuje przepisy
rozporządzenia do uregulowań
projektowanych w ustawie o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
Projekt rozporządzenia określa
szczegółowe warunki i tryb
dokonywania refundacji
kosztów wyposażenia lub
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pracy dla skierowanego
bezrobotnego,
skierowanego opiekuna
osoby niepełnosprawnej
lub skierowanego
poszukującego pracy
absolwenta oraz
przyznawania środków
na podjęcie działalności
gospodarczej
Rozporządzenie zostało
ogłoszone w Dzienniku
Ustaw RP z 2017 r. poz.
1380 pod następującym
tytułem:
Rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14
lipca 2017 r. w sprawie
dokonywania z
Funduszu Pracy
refundacji kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy oraz przyznawania
środków na podjęcie
działalności
gospodarczej

72.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

podstawie uchwały nr 160 Rady
Ministrów z dnia 20 grudnia
2016 r. w sprawie programu
kompleksowego wsparcia dla
rodzin „Za życiem” (M.P. poz.
1250), przyjętej na podstawie
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4
listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem” (Dz. U. poz. 1860), w
szczególności art. 2, art. 46 i
art. 49 powstała konieczność
dostosowania rozporządzenia
do tych przepisów.

Wobec nowelizacji ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i

doposażenia stanowiska pracy,
przyznawania jednorazowo
środków na podjęcie
działalności gospodarczej oraz
formy zabezpieczenia zwrotu
tych środków w przypadku
niedotrzymania warunków
umowy dotyczącej ich
przyznania. Przepisy
przewidują ponadto
rozszerzenie katalogu
uprawnionych do otrzymania
jednorazowo środków na
podjęcie działalności
gospodarczej a także
rozszerzenie katalogu osób
kierowanych na refundowane
stanowisko pracy. Projekt
określa również warunki
ubiegania się o refundację
kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy
związanego bezpośrednio ze
sprawowaniem opieki nad
dziećmi niepełnosprawnymi lub
prowadzeniem dla nich zajęć
dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce oraz
związanego bezpośrednio ze
świadczeniem usług
rehabilitacyjnych dla dzieci
niepełnosprawnych w miejscu
zamieszkania, w tym usług
mobilnych dla podmiotów
świadczących usługi
rehabilitacyjne.
Projekt dostosowuje przepisy
rozporządzenia do uregulowań
projektowanych w ustawie o
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w sprawie przyznawania
środków na podjęcie
działalności na zasadach
określonych dla
spółdzielni socjalnych

73.

instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1065), w
szczególności art. 2, art. 46 i
art. 49 powstała konieczność
dostosowania rozporządzenia
do tych przepisów.

Projekt rozporządzenia Projektowane rozporządzenie
Ministra Rodziny, Pracy realizuje upoważnienie
ustawowe, zawarte w art. 23
i Polityki Społecznej w
sprawie sposobu i trybu ust. 5 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o
postępowania w
świadczeniach rodzinnych (Dz.
sprawach o przyznanie
U. z 2016 r. poz. 1518, z późn.
świadczeń rodzinnych
oraz zakresu informacji, zm.).
Konieczność wydania nowego
jakie mają być zawarte
rozporządzenia wynika ze
we wniosku,
zmian wprowadzonych ustawą
zaświadczeniach
z dnia … o zmianie niektórych
i oświadczeniach o
ustaw związanych z systemami
ustalenie prawa do
wsparcia rodzin (Dz. U. poz.
świadczeń rodzinnych
…).

promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
Projekt rozporządzenia określa
szczegółowe warunki i tryb
przyznawania jednorazowo
środków na podjęcie
działalności na zasadach
określonych dla spółdzielni
socjalnych oraz formy
zabezpieczenia zwrotu tych
środków w przypadku
niedotrzymania warunków
umowy dotyczącej ich
przyznania. Przepisy
przewidują ponadto
rozszerzenie katalogu
uprawnionych do otrzymania
jednorazowo środków na
założenie spółdzielni socjalnej
lub przystąpienie do niej.

Departamentu
Funduszy

Ustawa z dnia … o zmianie
niektórych ustaw związanych z
systemami wsparcia rodzin (Dz.
U. poz. …) wprowadza,
w zakresie delegacji ustawowej
i co za tym idzie
projektowanego
rozporządzenia, przede
wszystkim zmiany polegające
na rezygnacji ze wzoru wniosku
o przyznanie świadczeń
rodzinnych. Zamiast tego
wprowadzony zostanie katalog
danych, jakie mają być zawarte
we wniosku oraz w
załącznikach do wniosku, tj. w
oświadczeniach i
zaświadczeniach niezbędnych
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74.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie sposobu i trybu
postępowania, sposobu
ustalania dochodu oraz
zakresu informacji, jakie
mają być zawarte we
wniosku,
zaświadczeniach i
oświadczeniach o
ustalenie prawa do
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

Projektowane rozporządzenie
realizuje upoważnienie
ustawowe, zawarte w art. 15
ust. 9 ustawy z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2017 r. poz. 489, z
późn. zm.).
Konieczność wydania nowego
rozporządzenia wynika ze
zmian wprowadzonych ustawą
z dnia … o zmianie niektórych
ustaw związanych z systemami
wsparcia rodzin (Dz. U. poz.
…).

do ustalenia prawa do
świadczeń rodzinnych.
Projektowane rozporządzenie
przewiduje określenie sposobu i
trybu postępowania w sprawach
o świadczenia rodzinne oraz
katalogu informacji, jakie mają
być zawarte we wniosku o
świadczenia rodzinne i
załącznikach do niego.
Ustawa z dnia … o zmianie
niektórych ustaw związanych z
systemami wsparcia rodzin (Dz.
U. poz. …) wprowadza, w
zakresie delegacji ustawowej i
co za tym idzie projektowanego
rozporządzenia, przede
wszystkim zmiany polegające
na rezygnacji ze wzoru wniosku
o przyznanie świadczeń z
funduszu alimentacyjnego.
Zamiast tego wprowadzony
zostanie katalog danych, jakie
mają być zawarte we wniosku
oraz w załącznikach do
wniosku, tj. w oświadczeniach i
zaświadczeniach niezbędnych
do ustalenia prawa do
świadczeń z funduszu
alimentacyjnego. Projektowane
rozporządzenie przewiduje
określenie sposobu i trybu
postępowania w sprawach o
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz katalogu
informacji, jakie mają być
zawarte we wniosku i
załącznikach do niego.
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75.

76.

Ustawa z dnia … o zmianie
niektórych ustaw związanych z
systemami wsparcia rodzin (Dz.
U. poz. …) wprowadza,
w zakresie delegacji ustawowej
i co za tym idzie
projektowanego
rozporządzenia, przede
wszystkim zmiany polegające
na rezygnacji ze wzoru wniosku
o przyznanie świadczenia
wychowawczego. Zamiast tego
wprowadzony zostanie katalog
danych, jakie mają być zawarte
we wniosku oraz w
załącznikach do wniosku, tj. w
oświadczeniach i
zaświadczeniach niezbędnych
do ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego.
Projektowane rozporządzenie
przewiduje określenie sposobu i
trybu postępowania w sprawach
o świadczenie wychowawcze
oraz katalogu informacji, jakie
mają być zawarte we wniosku o
świadczenie wychowawcze i
załącznikach do niego.
Ustawa z dnia … o zmianie
Projekt rozporządzenia Projektowane rozporządzenie
niektórych ustaw związanych z
Ministra Rodziny, Pracy realizuje upoważnienie
ustawowe, zawarte w art.
systemami wsparcia rodzin (Dz.
i Polityki Społecznej w
22 ustawy z dnia 5 grudnia
U. poz. …) wprowadza,
sprawie sposobu
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w zakresie delegacji ustawowej
unieważnienia Karty
i co za tym idzie
Dużej Rodziny, wzorów (Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z
projektowanego
graficznych oraz zakresu późn. zm.).
Konieczność wydania nowego rozporządzenia, przede
informacji jakie mają
wszystkim zmiany polegające
być zawarte we wniosku rozporządzenia wynika ze
zmian wprowadzonych ustawą na rezygnacji ze wzoru wniosku
o przyznanie Karty
z dnia … o zmianie niektórych o przyznanie Karty Dużej
Dużej Rodziny
Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie sposobu i trybu
postępowania w
sprawach o przyznanie
świadczenia
wychowawczego oraz
zakresu informacji, jakie
mają być zawarte we
wniosku,
zaświadczeniach
i oświadczeniach o
ustalenie prawa do
świadczenia
wychowawczego

Projektowane rozporządzenie
realizuje upoważnienie
ustawowe, zawarte w art. 13
ust. 22 ustawy z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci (Dz. U.
poz. 195, z późn. zm.).
Konieczność wydania nowego
rozporządzenia wynika ze
zmian wprowadzonych ustawą
z dnia … o zmianie niektórych
ustaw związanych z systemami
wsparcia rodzin (Dz. U. poz.
…).
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Olgierd Podgórski
Dyrektor
Departamentu
Polityki Rodzinnej

Bartosz Marczuk
Podsekretarz Stanu

1 sierpnia 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 1465

Olgierd Podgórski
Dyrektor
Departamentu
Polityki Rodzinnej

Bartosz Marczuk
Podsekretarz Stanu

1 sierpnia 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 1454

ustaw związanych z systemami
Rozporządzenie zostało
wsparcia rodzin (Dz. U. poz.
opublikowane w Dz. U.
…).
pod następującym tytułem:
Rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
sposobu unieważnienia
Karty Dużej Rodziny,
wzorów graficznych oraz
szczegółowego zakresu
informacji, jakie mają
być zawarte we wniosku
o przyznanie Karty
Dużej Rodziny

77.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie orzekania o
niepełnosprawności i
stopniu
niepełnosprawności

Zmiana rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie
orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1110),
podyktowana jest koniecznością
zmiany wzorów legitymacji
dokumentujących
niepełnosprawność albo stopień
niepełnosprawności, ze
względu na ich
niefunkcjonalność oraz
wskazaniem innego niż
dotychczasowy organu
wystawiającego legitymacje.

Rodziny lub wydanie jej
duplikatu. Zamiast tego
wprowadzony zostanie katalog
danych, jakie mają być zawarte
we wniosku. Projektowane
rozporządzenie przewiduje
określenie sposobu
unieważnienia Karty Dużej
Rodziny oraz katalogu
informacji, jakie mają być
zawarte we wniosku.

W projektowanym
rozporządzeniu przewiedziano
zmianę wzoru legitymacji
dokumentującej
niepełnosprawność albo stopień
niepełnosprawności. Istotą
zmiany jest zwiększenie
poziomu zabezpieczeń oraz
trwałości legitymacji przez
zmianę materiału, z którego jest
ona wykonana, poprawa jej
czytelności oraz
zagwarantowanie dostępności
jej treści dla osób niewidomych
przez użycie oznaczeń w
alfabecie Braille’a.
Organem wystawiającym
legitymacje będzie powiatowy
zespół do spraw orzekania o
niepełnosprawności, który
będzie jednocześnie
administratorem danych

62

Mirosław
Przewoźnik
Dyrektor Biura
Pełnomocnika Rządu
ds. Osób
Niepełnosprawnych

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Lipiec 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 1541

78.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie sprawozdań
rzeczowo-finansowych z
wykonywania zadań z
zakresu świadczeń
rodzinnych

Projektowane rozporządzenie
realizuje upoważnienie
ustawowe, zawarte w art. 33
ust. 3 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1518, z późn.
zm.).
Konieczność wydania nowego
rozporządzenia wynika ze
zmian wprowadzonych ustawą
z dnia … o zmianie niektórych
ustaw związanych z systemami
wsparcia rodzin (Dz. U. poz.
…).

79.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie sprawozdań
rzeczowo-finansowych z
realizacji zadań
przewidzianych w
ustawie o pomocy
osobom uprawnionym do
alimentów

Projektowane rozporządzenie
realizuje upoważnienie
ustawowe, zawarte w art. 31
ust. 7 ustawy z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2017 r. poz. 489, z
późn. zm.).
Konieczność wydania nowego
rozporządzenia wynika ze

osobowych zawartych w
legitymacji.
Ustawa z dnia … o zmianie
niektórych ustaw związanych z
systemami wsparcia rodzin (Dz.
U. poz. …) wprowadza,
w zakresie delegacji ustawowej
i co za tym idzie
projektowanego
rozporządzenia, przede
wszystkim zmiany polegające
na rezygnacji ze wzorów
sprawozdań.
Nowelizacja przewiduje
natomiast, że wzory zostaną
udostępnione organom
realizującym świadczenia
rodzinne drogą elektroniczną,
przez ministra właściwego do
spraw rodziny.
Ponadto nowelizacja
przewiduje, że zadania z
zakresu koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego
dotyczące świadczeń
rodzinnych, od 1 stycznia 2018
r. realizował będzie wojewoda
(obecnie realizuje te zadania
samorząd województwa).
Ustawa z dnia … o zmianie
niektórych ustaw związanych z
systemami wsparcia rodzin (Dz.
U. poz. …) wprowadza, w
zakresie delegacji ustawowej i
co za tym idzie projektowanego
rozporządzenia, przede
wszystkim zmiany polegające
na rezygnacji ze wzorów
sprawozdań.
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Olgierd Podgórski
Dyrektor
Departamentu
Polityki Rodzinnej

Bartosz Marczuk
Podsekretarz Stanu

1 sierpnia 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 1811

Olgierd Podgórski
Dyrektor
Departamentu
Polityki Rodzinnej

Bartosz Marczuk
Podsekretarz Stanu

1 sierpnia 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 1812

zmian wprowadzonych ustawą
z dnia … o zmianie niektórych
ustaw związanych z systemami
wsparcia rodzin (Dz. U. poz.
…).

80.

81.

Nowelizacja przewiduje
natomiast, że wzory zostaną
udostępnione organom
realizującym świadczenia
rodzinne drogą elektroniczną,
przez ministra właściwego do
spraw rodziny.
Ustawa z dnia … o zmianie
Projekt rozporządzenia Projektowane rozporządzenie
niektórych ustaw związanych z
Ministra Rodziny, Pracy realizuje upoważnienie
ustawowe, zawarte w art. 30
systemami wsparcia rodzin (Dz.
i Polityki Społecznej w
ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego
U. poz. …) wprowadza,
sprawie sprawozdań
w zakresie delegacji ustawowej
rzeczowo-finansowych z 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci (Dz. U. i co za tym idzie
wykonywania zadań z
poz. 195, z późn. zm.).
projektowanego
zakresu świadczenia
Konieczność wydania nowego rozporządzenia, przede
wychowawczego
rozporządzenia wynika ze
wszystkim zmiany polegające
zmian wprowadzonych ustawą na rezygnacji ze wzorów
z dnia … o zmianie niektórych sprawozdań.
ustaw związanych z systemami Nowelizacja przewiduje
wsparcia rodzin (Dz. U. poz.
natomiast, że wzory zostaną
…).
udostępnione organom
realizującym świadczenia
rodzinne drogą elektroniczną,
przez ministra właściwego do
spraw rodziny.
Ustawa z dnia … o zmianie
Projekt rozporządzenia Projektowane rozporządzenie
niektórych ustaw związanych z
Ministra Rodziny, Pracy realizuje upoważnienie
ustawowe, zawarte w art.
systemami wsparcia rodzin (Dz.
i Polityki Społecznej w
9b ustawy z dnia 4 kwietnia
U. poz. …) wprowadza,
sprawie sprawozdań
w zakresie delegacji ustawowej
rzeczowo-finansowych z 2014 r. o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów (Dz. U. i co za tym idzie
wykonywania zadań z
z 2016 r. poz. 162 i 972).
projektowanego
zakresu zasiłków dla
Konieczność wydania nowego rozporządzenia, przede
opiekunów
rozporządzenia wynika ze
wszystkim zmiany polegające
Rozporządzenie zostało
zmian wprowadzonych ustawą na rezygnacji ze wzorów
opublikowane w Dz. U.
z dnia … o zmianie niektórych sprawozdań.
pod następującym tytułem: ustaw związanych z systemami Nowelizacja przewiduje
natomiast, że wzory zostaną
Rozporządzenie Ministra wsparcia rodzin (Dz. U. poz.
udostępnione organom
Rodziny, Pracy i Polityki …).
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Olgierd Podgórski
Dyrektor
Departamentu
Polityki Rodzinnej

Bartosz Marczuk
Podsekretarz Stanu

1 sierpnia 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 1813

Olgierd Podgórski
Dyrektor
Departamentu
Polityki Rodzinnej

Bartosz Marczuk
Podsekretarz Stanu

1 sierpnia 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 1810

82.

83.

Społecznej w sprawie
sprawozdań rzeczowofinansowych z realizacji
zadań z zakresu zasiłków
dla opiekunów
Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie stażu
adaptacyjnego oraz testu
umiejętności w toku
postępowania w sprawie
uznania kwalifikacji
zawodowych do
wykonywania zawodu
pracownika socjalnego
Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie określenia
wzorów miesięcznych i
rocznych informacji o
zatrudnieniu, kształceniu
lub o działalności na
rzecz osób
niepełnosprawnych

realizującym świadczenia
rodzinne drogą elektroniczną,
przez ministra właściwego do
spraw rodziny.
Na mocy § 2 pkt 3 obecnie
obowiązującego
rozporządzenia, upoważnienie
do przeprowadzenia testu
umiejętności otrzymał Instytut
Rozwoju Służb Społecznych,
który ulega likwidacji z dniem
31 grudnia 2017 r. na mocy
przepisów rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 lutego
2017 r. w sprawie likwidacji
Instytutu Rozwoju Służb
Społecznych (Dz. U. poz. 377).

Proponowana zmiana dotyczy
wykreślenia z obecnie
obowiązującego rozporządzenia
Instytutu Rozwoju Służb
Społecznych jako jednostki
przeprowadzającej test
umiejętności w toku
postępowania o uznanie
kwalifikacji w zawodzie
regulowanym pracownik
socjalny.

Marzena
Bartosiewicz
Dyrektor
Departamentu
Pomocy i Integracji
Społecznej

Elżbieta
Bojanowska
Podsekretarz
Stanu

Grudzień 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 2374

Wydanie nowego
rozporządzenia wynika z
wejścia w życie z dniem 1
stycznia 2018 r. ustawy z dnia 7
lipca 2017 r. o zmianie
niektórych ustaw związanych z
systemami wsparcia rodzin (Dz.
U. poz. 1428).
W art. 3 w pkt 2 ww. ustawy,
ustawodawca rozszerzył katalog
podmiotów określonych w art.
21 ust. 2b ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
zobowiązanych do osiągania
2% wskaźnika zatrudnienia
osób niepełnosprawnych o
publiczne i niepubliczne żłobki,

Określenie wzorów
miesięcznych i rocznych
informacji odpowiednio o
zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych, o
zatrudnieniu i kształceniu osób
niepełnosprawnych lub o
działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Rozwiązania przyjęte w
projektowanym rozporządzeniu
są w większości tożsame z
rozwiązaniami zawartymi w
obowiązującym
rozporządzeniu. Merytoryczny
zakres dotychczasowych
wzorów informacji ulega
zmianie wyłącznie w związku z
rozszerzeniem grupy

Mirosław
Przewoźnik
Dyrektor Biura
Pełnomocnika Rządu
ds. Osób
Niepełnosprawnych

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Wrzesień 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 2103
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które na tej podstawie będą
rozliczać się z wpłat na
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

84.

85.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie ustalenia
wzorów deklaracji
składanych Zarządowi
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
przez pracodawców
zobowiązanych do wpłat
na ten Fundusz

Zmiana rozporządzenia wynika
z wejścia w życie z dniem 1
stycznia 2018 r. ustawy z dnia 7
lipca 2017 r. o zmianie
niektórych ustaw związanych z
systemami wsparcia rodzin (Dz.
U. poz. 1428).
W art. 3 w pkt 2 ww. ustawy,
ustawodawca rozszerzył katalog
podmiotów określonych w art.
21 ust. 2b ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
zobowiązanych do osiągania
2% wskaźnika zatrudnienia
osób niepełnosprawnych o
publiczne i niepubliczne żłobki,
które na tej podstawie będą
rozliczać się z wpłat na
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w

1.Zmiana, dotycząca osób
zgłaszanych na kandydatów na
członków Rady przez podmiot
zatrudnienia socjalnego.

podmiotów uwzględniających
dzieci przy obliczaniu
wskaźnika osób
niepełnosprawnych –
o publiczne i niepubliczne
żłobki.
Zmiana załączników
Mirosław
nr 3 i 10 do rozporządzenia –
Przewoźnik
wzoru deklaracji miesięcznych
Dyrektor Biura
wpłat na Państwowy Fundusz
Pełnomocnika Rządu
Rehabilitacji Osób
ds. Osób
Niepełnosprawnych, o symbolu Niepełnosprawnych
DEK-I-b oraz wzoru deklaracji
wpłat na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – deklaracji
ewidencyjnej, o symbolu DEKZ.
Rozwiązania przyjęte w
projektowanym rozporządzeniu
są w większości tożsame z
rozwiązaniami zawartymi w
obowiązującym
rozporządzeniu. Merytoryczny
zakres dotychczasowych
wzorów deklaracji ulega
zmianie wyłącznie w związku z
rozszerzeniem grupy
podmiotów uwzględniających
dzieci przy obliczaniu
wskaźnika osób
niepełnosprawnych – o
publiczne i niepubliczne żłobki.
1.Problem pojawiał się w
sytuacji kiedy kandydat na
członka Rady był jednocześnie
osobą kierującą podmiotem
zatrudnienia socjalnego.
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Justyna Pawlak
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Pomocy i Integracji
Społecznej

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Wrzesień 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 2091

Elżbieta
Bojanowska
Podsekretarz Stanu

Luty/Marzec 2018

Dz. U. z 2018 r.
poz. 14

sprawie Rady
Zatrudnienia Socjalnego

2.Zmiana trybu wyboru
przewodniczącego Rady na
bezpośredni tryb wyboru przez
Ministra.

3. Zmiana brzmienia § 7 ust. 2
pkt 1.

2.Rada Zatrudnienia Socjalnego
jest organem o charakterze
opiniodawczo – doradczym
ministra do spraw
zabezpieczenia społecznego, a
proponowana zmiana trybu
wyboru przewodniczącego
Rady na bezpośredni tryb
wyboru przez Ministra,
powinna przyczynić się do
poprawy funkcjonowania Rady
Zatrudnienia Socjalnego.
3. Zmiana mająca na celu
dookreślenie kompetencji i
zadań należących do
Przewodniczącego Rady.

4.Zmiana brzmienia § 7 pkt 5

86.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy

Projektowane rozporządzenie
uwzględni 13 nowych
wniosków skierowanych w
latach 2013-2017 do ministra
właściwego do spraw pracy przez Międzyresortową
Komisję do Spraw
Najwyższych Dopuszczalnych
Stężeń i Natężeń Czynników

4.Zmiana wynikająca z faktu, iż
Instytut Rozwoju Służb
Społecznych jest w trakcie
likwidacji, prowadzonej w
oparciu o rozporządzenie
Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 27
lutego 2017 r. w sprawie
likwidacji Instytutu Rozwoju
Służb Społecznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 377).
Opracowany projekt
implementuje do prawa
krajowego postanowienia
dyrektywy Komisji (UE)
2017/164 z dnia 31 stycznia
2017 r. ustanawiającej czwarty
wykaz wskaźnikowych
dopuszczalnych wartości
narażenia zawodowego zgodnie
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Joanna Fałdyga
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawa
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

Do 21 sierpnia 2018
r. ( w związku z
terminem wdrożenia
dyrektywy
2017/164/UE)

Dz. U. z 2018 r.
poz. 1286

87.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
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, deklaracji
rozliczeniowych i
deklaracji rozliczeniowych
korygujących, zgłoszeń
danych o pracy w
szczególnych warunkach
lub o szczególnym
charakterze oraz innych
dokumentów

Szkodliwych dla Zdrowia w
Środowisku Pracy
(MKds.NDSiN).
Komisja powołana została
rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 grudnia
2008 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.
1772), a do jej zadań należy
m.in. przedkładanie ministrowi
właściwemu do spraw pracy
wniosków dotyczących
wartości najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy.

z dyrektywą Rady 98/24/WE
oraz zmieniającej dyrektywy
Komisji 91/322/EWG,
2000/39/WE i 2009/161/UE.
Państwa członkowskie mają
wprowadzić postanowienia tej
dyrektywy w terminie do 21
sierpnia 2018 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o
zmianie niektórych ustaw
związanych z systemami
wsparcia rodzin (Dz. U.
poz.1428) wprowadza zmianę
polegającą na zmniejszeniu
finansowania składek z budżetu
państwa dla niań (osób
sprawujących opiekę nad
dziećmi na podstawie umowy
uaktywniającej). Zakład
Ubezpieczeń Społecznych
będzie opłacał składkę od
podstawy stanowiącej kwotę nie
wyższą niż 50% wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego zgodnie z
przepisami
o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę. Natomiast rodzic
zatrudniający nianię będzie
opłacał składkę od podstawy
stanowiącej kwotę nadwyżki

Wprowadzenie zmian
w załączniku nr 18 do
rozporządzenia: „Kody
wykorzystywane przy
wypełnianiu dokumentów” w
części
I. „Kod tytułu ubezpieczenia”
0432 i 0433.
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Marek Bucior
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Ubezpieczeń
Społecznych

Marcin Zieleniecki
Podsekretarz Stanu

I kwartał 2018 r.

Odstąpiono od
dalszego
procedowania
przedmiotowego
projektu w
związku ze
stanowiskiem
Rządowego
Centrum Legislacji
i Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych.
Planowane jest
wydanie nowego
rozporządzenia.

nad kwotą 50% minimalnego
wynagrodzenia.

88.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie wymagań
lokalowych i sanitarnych
jakie musi spełniać lokal,
w którym ma być
prowadzony żłobek lub
klub dziecięcy

Projektowane rozporządzenie
realizuje upoważnienie
ustawowe, zawarte w art. 25
ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r.
poz. 157, z późn. zm.).
Konieczność wydania nowego
rozporządzenia wynika ze
zmian wprowadzonych ustawą
z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie
niektórych ustaw związanych z
systemami wsparcia rodzin
(Dz. U. poz. 1428).

W dniu 1 sierpnia 2017 r.
weszła w życie ustawa z dnia 7
lipca 2017 r. o zmianie
niektórych ustaw związanych z
systemami wsparcia rodzin,
która przewiduje, m.in.
wprowadzenie zmian, które
ułatwią zakładanie i
prowadzenie instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3,
co zwiększy liczbę miejsc
opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3, a tym samym umożliwi
rodzicom łączenie obowiązków
zawodowych z rodzinnymi.
Zmiany mają na celu obniżenie
kosztów funkcjonowania miejsc
opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3, co powinno wiązać się z
obniżeniem opłat ponoszonych
przez rodziców.
Zmiany w tym zakresie wejdą
w życie 1 stycznia 2018 r.
Projektowana nowelizacja
rozporządzenia z dnia 10 lipca
2014 r. w sprawie wymagań
lokalowych i sanitarnych jakie
musi spełniać lokal, w którym
ma być prowadzony żłobek lub
klub dziecięcy (Dz. U. poz.
925) stanowi uzupełnienie
ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o
zmianie niektórych ustaw
związanych z systemami
wsparcia rodzin i zarazem
dalsze ułatwienia w zakresie
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89.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej w
sprawie wzoru
zaświadczenia
dotyczącego okresu
pobierania stypendiów
sportowych

Minister Sportu i Turystyki
poinformował o ogłoszeniu w
Dz. U. ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. o zmianie ustawy o
sporcie oraz ustawy o ujawnianiu
informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (Dz. U. poz. 1600).
Ww. ustawa weszła w życie
z dniem 12 września 2017 r.,
z wyjątkiem art. 1 pkt 6-10, które
wchodzą w życie po upływie
3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia,
tj. od 29 listopada 2017 r.
Zmiana zawarta w art. 1 pkt 8
ww. ustawy spowoduje utratę
mocy obowiązującej
rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 15
lipca 2011 r. w sprawie wzoru
zaświadczenia dotyczącego
okresu pobierania stypendiów
sportowych (Dz. U. poz. 933).
W związku z powyższym
Minister Sportu i Turystyki
zwrócił się z prośbą o podjęcie
przez MRPiPS prac
legislacyjnych w celu wydania
nowego rozporządzenia.
Konieczność przeprowadzenia
tych prac wynika z dodania
nowego art. 32a ust. 1 w ustawie
z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie, który rozszerza
dotychczasowy katalog osób,
które mogą pobierać stypendia
sportowe i w konsekwencji okres

zakładania i prowadzenia
miejsc opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3.
Z uwagi na brak zmiany treści
upoważnienia ustawowego (art.
33 ust. 2 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie) treść
nowego rozporządzenia będzie co
do zasady tożsama z
obowiązującym, z następującymi
zmianami:
- uzupełnione zostaną podstawy
prawne pobierania stypendium
sportowego - o nowy art. 32a ust.
1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie,
- dodatkowo w załączniku do
rozporządzenia dodany zostanie
„rodzaj” obok numeru
dokumentu potwierdzającego
tożsamość osoby pobierającej
stypendium sportowe, natomiast
zrezygnuje się z „pieczątki” obok
podpisu osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w
imieniu podmiotu wypłacającego
stypendium sportowe.
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29 listopada 2017 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 2185

ich pobierania (na podstawie
nowego brzmienia art. 33 ust. 1)
jest zaliczany do okresu
zatrudnienia w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz do okresu
zatrudnienia, od którego zależą
uprawnienia pracownicze. Są to
członkowie kadry narodowej,
którym Minister właściwy do
spraw kultury fizycznej, w
szczególnie uzasadnionych
przypadkach, może przyznać
stypendium sportowe na okres do
12 miesięcy.

90.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie lokowania
środków Funduszu
Rezerwy Demograficznej

Na mocy ustawy z dnia 6
grudnia 2013 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z
określeniem zasad wypłaty
emerytur ze środków
zgromadzonych w otwartych
funduszach emerytalnych (Dz.
U. poz. 1717) nastąpiło
przeniesienie wyrażonych
obligacyjnymi zobowiązaniami
Skarbu Państwa części
uprawnień emerytalnych
ubezpieczonych z otwartych
funduszy emerytalnych (OFE)
do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS). Zgodnie z
art. 23 ustawy z dnia 6 grudnia
2013 r. ZUS był zobowiązany
do przeniesienia do Funduszu
Rezerwy Demograficznej
(FRD) m. in. obligacji
emitowanych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego

Nowelizacja rozporządzenia ma
na celu umożliwienie dokonania
wcześniejszego wykupu
obligacji wyemitowanych przez
Bank Gospodarstwa Krajowego
na rzecz Krajowego Funduszu
Drogowego, znajdujących się w
portfelu Funduszu Rezerwy
Demograficznej.
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Listopad 2017 r.

Podjęto decyzję o
wstrzymaniu
dalszych prac nad
projektem
rozporządzenia,
ponieważ
wskazany zakres
będzie towarzyszyć
innej ustawie
obecnie
projektowanej.

(BGK) na zasadach określonych
w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o
autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1057) (KFD),
gwarantowane przez Skarb
Państwa.
Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 stycznia
2014 r. w sprawie lokowania
środków Funduszu Rezerwy
Demograficznej (Dz. U. poz.
152) aktywa, o których mowa w
art. 58 ust. 2 pkt 4a ustawy z
dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 963, z późn. zm, z
wyłączeniem środków
pieniężnych, utrzymywane są
do terminu wykupu, co
uniemożliwia Bankowi
Gospodarstwa Krajowego
dokonanie wcześniejszego
wykupu obligacji z portfela
FRD.

91.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie trybu
przyznawania
samorządom powiatów

Konieczność wydania
niniejszego rozporządzenia
wynika z projektowanej
nowelizacji przepisów ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065,

Projekt rozporządzenia określa
tryb przyznawania samorządom
powiatów w roku 2018 środków
Funduszu Pracy z
przeznaczeniem na
finansowanie kosztów nagród
specjalnych oraz składek na
ubezpieczenia społeczne od
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92.

środków Funduszu
Pracy na finansowanie
kosztów nagród
specjalnych oraz składek
na ubezpieczenia
społeczne od nagród
specjalnych

z późn. zm.), polegającej
w szczególności na dodaniu do
ustawy art. 108a ust. 7 w celu
zapewnienia utrzymania w 2018
r. proefektywnościowego
systemu wspierania
wynagrodzeń pracowników
powiatowych urzędów pracy.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie sposobu
unieważnienia Karty
Dużej Rodziny, wzorów
graficznych oraz
szczegółowego zakresu
informacji, jakie mają

Projektowane rozporządzenie
Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej,
zmieniające rozporządzenie w
sprawie sposobu unieważnienia
Karty Dużej Rodziny, wzorów
graficznych oraz
szczegółowego zakresu
informacji, jakie mają być
zawarte we wniosku o
przyznanie Karty Dużej

nagród specjalnych
pracowników powiatowych
urzędów pracy, które uzyskują
najlepsze wskaźniki
efektywności zatrudnieniowej
i kosztowej podstawowych
form aktywizacji zawodowej.
Środki FP przyznawane będą na
wniosek starosty, składany do
ministra właściwego do spraw
pracy w terminie do dnia 15
września 2018 r. Minister
właściwy do spraw pracy
przyzna i przekaże środki FP w
terminie do dnia 31
października 2018 r.
Określenie w rozporządzeniu
trybu przyznawania środków FP
na finansowanie kosztów
nagród specjalnych oraz
składek na ubezpieczenia
społeczne od nagród
specjalnych pracowników
powiatowych urzędów pracy
przyczyni się do sprawnego
rozpatrywania przez ministra
właściwego do spraw pracy
wniosków w tym przedmiocie.
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r.
o zmianie niektórych ustaw
związanych z systemami
wsparcia rodzin wprowadza, z
dniem 1 stycznia 2018 r., obok
karty w formie tradycyjnej
(dokumentu z tworzywa
sztucznego), kartę
elektroniczną.
Karta elektroniczna umożliwi
członkom rodzin
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93.

być zawarte we wniosku
o przyznanie Karty
Dużej Rodziny

Rodziny jest wydawane na
podstawie upoważnienia
ustawowego, zawartego w art.
22 ustawy z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny, w brzmieniu nadanym
ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o
zmianie niektórych ustaw
związanych z systemami
wsparcia rodzin (Dz. U. poz.
1428).

wielodzietnych wizualizację
Karty Dużej Rodziny na
urządzeniach mobilnych, za
pomocą dedykowanej aplikacji.
Wnioskując o Kartę Dużej
Rodziny możliwe będzie
wybranie zarówno karty
tradycyjnej oraz karty
elektronicznej, lub jednej z tych
form.
Projektowane rozporządzenie
wprowadzi zmiany, które
umożliwią realizację
elektronicznej Karty Dużej
Rodziny.
Przewiduje się zmiany w
zakresie wzoru Karty Dużej
Rodziny (określenie wzoru
karty elektronicznej), informacji
zawartych we wniosku o
przyznanie Karty Dużej
Rodziny, a także w zakresie
sposobu unieważniania Karty
Dużej Rodziny.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie warunków
wynagradzania za pracę
i przyznawania innych
świadczeń związanych z
pracą dla pracowników
niebędących
nauczycielami,
zatrudnionych w
szkołach i placówkach

Minister Sprawiedliwości oraz
Minister Gospodarki i Żeglugi
Śródlądowej wystąpił
z wnioskiem o dokonanie
nowelizacji rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 30 kwietnia
2008 r.
Projektowana nowelizacja ma
na celu:

Nowa regulacja dotyczy

1.

aktualizację zakresu
podmiotowego

Anita Gwarek
pracowników niebędących
Dyrektor
nauczycielami, zatrudnionych w Departamentu Prawa
szkołach
Pracy
i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Ministra
Sprawiedliwości i Ministra
Gospodarki i Żeglugi
Śródlądowej.
Projekt przewiduje następujące
zmiany:
1.

poszerza zakres
podmiotowy
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oświatowych
prowadzonych przez
organy administracji
rządowej oraz w
niektórych innych
jednostkach
organizacyjnych

rozporządzenia
poprzez:
a)

włączenie pracowników
niebędących
nauczycielami
zatrudnionych w
szkołach i placówkach
oświatowych
działających na
podstawie ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 59, z
późn. zm.) zakładanych
i prowadzonych przez
ministra właściwego do
spraw gospodarki
morskiej, ministra
właściwego do spraw
żeglugi śródlądowej i
ministra właściwego do
spraw rybołówstwa,

2.

b) wyłączenie
pracowników:
- rodzinnych ośrodków
diagnostycznokonsultacyjnych, które
zgodnie z art. 25 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o opiniodawczych
zespołach sądowych
specjalistów (Dz. U. poz.
1418, z późn. zm.) z
dniem wejścia w życie
ustawy stały się
opiniodawczymi
zespołami sądowych

3.

rozporządzenia o
pracowników
niebędących
nauczycielami szkół i
placówek oświatowych
zakładanych i
prowadzonych przez:
ministra właściwego
do spraw gospodarki
morskiej, ministra
właściwego do spraw
żeglugi śródlądowej i
ministra właściwego
do spraw rybołówstwa
(w § 1 ust 1 pkt 1 lit. e,
f, g);
uchyla regulacje
dotyczące rodzinnych
ośrodków
diagnostycznokonsultacyjnych (w § 3
pkt 1 lit. d oraz w § 8
ust. 1) oraz Biura
Uznawalności
Wykształcenia i
Wymiany
Międzynarodowej (w §
1 ust. 1, pkt 2 lit a);
dostosowuje w zał. nr
4 nazewnictwo
odnośnie do kategorii
zakładów
resocjalizacyjnych w
celu zachowania
spójności stosowanej
nomenklatury z
obowiązującym
rozporządzeniem
Ministra
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specjalistów. Kwestie
dotyczące wynagrodzeń
kierowników zespołów i
wchodzących w ich
skład specjalistów nie
będą regulowane
przepisami
rozporządzenia MRPiPS,
- Biura Uznawalności
Wykształcenia
i Wymiany
Międzynarodowej, które
na podstawie ustawy z
dnia 7 lipca 2017 r. o
Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej
(Dz. U. poz. 1530)
zostało zlikwidowane;
2.

dostosowanie
przepisów
nowelizowanego
rozporządzenia do
nazewnictwa
wynikającego z
rozporządzenia
Ministra
Sprawiedliwości z dnia
6 lipca 2016 r.
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie zakładów
poprawczych i
schronisk dla
nieletnich (Dz. U. poz.
995) w zakresie
kategorii zakładów
resocjalizacyjnych;

Sprawiedliwości w
sprawie zakładów
poprawczych i
schronisk dla
nieletnich;
4. w załączniku nr 2 w
tabeli II w:
a) części A w lp. 2 dla
stanowiska
„Kierownik
gospodarczy” określa
jako maksymalną
XVII kat.
zaszeregowania,
b) części D:
- w lp. 5 dodaje
stanowisko kucharz,
- w lp. 6 dla
stanowiska strażnik w
zakładzie poprawczym
albo w schronisku dla
nieletnich przewiduje
zmianę w zakresie
wymaganego
wykształcenia – w
miejsce aktualnego
wymogu
wykształcenia
podstawowego –
wykształcenie średnie.

76

korektę tabeli
stanowisk,
zaszeregowań
i kwalifikacji
zawodowych w
odniesieniu do
pracowników szkół.
Projekt rozporządzenia Procedowany projekt ustawy o
Ministra Rodziny, Pracy zmianie ustawy o pomocy
społecznej wprowadza do art.
i Polityki Społecznej w
48a ustawy z dnia 12 marca
sprawie minimalnych
standardów noclegowni, 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z
schronisk dla osób
bezdomnych, schronisk
późn. zm.)  do dotychczas
dla osób bezdomnych z
obowiązującego katalogu
usługami opiekuńczymi i placówek udzielających
ogrzewalni
tymczasowego schronienia (tj.
noclegowni, schronisk dla osób
bezdomnych i ogrzewalni) 
dodatkowy typ placówki:
schronisko dla osób
bezdomnych z usługami
opiekuńczymi. Ponadto
dotychczasowe przepisy
wykonawcze wydane na
podstawie art. 48a ust. 14
ustawy o pomocy społecznej,
zachowują moc do dnia wejścia
w życie przepisów
wykonawczych wydanych na
podstawie art. 48a ust. 14
ustawy o pomocy społecznej,
w brzmieniu nadanym
procedowaną ustawą o zmianie
ustawy o pomocy społecznej,
nie dłużej jednak niż przez
okres 6 miesięcy, licząc od dnia
3.

94.

Niniejszy projekt stanowi
wykonanie upoważnienia
ustawowego zawartego w art.
48a ust. 14 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1769, z późn. zm.) –
zmienionego przez art. 1 pkt 2
lit. l procedowanej ustawy o
zmianie ustawy o pomocy
społecznej. Rozporządzenie
będzie określać standardy
placówek dla osób
bezdomnych, prowadzonych
przez gminy lub przez inne
podmioty (np. organizacje
pozarządowe) na zlecenie gmin.
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Dz. U. z 2018 r.
poz. 896

95.

96.

wejścia w życie procedowanej
ustawy.
Konieczność wydania
Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i niniejszego rozporządzenia
wynika z przepisów ustawy
Polityki Społecznej w
z dnia 22 czerwca 2017 r.
sprawie organizowania
o zmianie niektórych ustaw
prac społecznie
w związku z realizacją
użytecznych
programu „Za życiem” (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1292)
przewidującej w art. 8 utratę
mocy z dniem 31 grudnia 2017
r. rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie organizowania prac
społecznie użytecznych.
Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie warunków
wynagradzania za pracę
i przyznawania innych
świadczeń związanych z
pracą dla pracowników
zatrudnionych w
niektórych jednostkach
organizacyjnych resortu
sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości
wystąpił z wnioskiem
o dokonanie nowelizacji
rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia
22 kwietnia 2008 r.
Celem projektu jest aktualizacja
zakresu podmiotowego
rozporządzenia poprzez objęcie
przepisami rozporządzenia
pracowników Instytutu
Kryminologii i
Penitencjarystyki.
Instytut został powołany na
podstawie zarządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28
września 2017 r. w sprawie
utworzenia Instytutu
Kryminologii i
Penitencjarystyki
(Dz. Urz. MS poz. 210), jako

Proponowane regulacje
określają szczegółowy sposób
i tryb organizowania prac
społecznie użytecznych, w tym
warunki ustalania świadczenia
dla osób wykonujących te prace.

Beata Czajka
Zastępca Dyrektora
Departamentu Rynku
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

1 stycznia 2018 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 2447

Powołanie Instytutu
Kryminologii
i Penitencjarystyki powoduje
konieczność wprowadzenia
odpowiednich zmian, które
mają charakter dostosowujący
i redakcyjno-porządkujący.

Anita Gwarek
Dyrektor
Departamentu Prawa
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

Styczeń 2018 r.

Dz. U. z 2017 r.
poz. 257

Proponuje się zastąpienie
w obowiązującym
rozporządzeniu nazw
poszczególnych instytutów
podległych Ministrowi
Sprawiedliwości ogólnym
określeniem - jednostki
organizacyjne podległe
Ministrowi Sprawiedliwości,
prowadzące działalność
naukową i badawczorozwojową.

78

jednostka organizacyjna
podległa Ministrowi
Sprawiedliwości. Rozpocznie
on funkcjonowanie od dnia
1 stycznia 2018 r.
Celem Instytutu będzie
wspieranie rozwoju polskiego
systemu penitencjarnego oraz
nauk związanych z jego
funkcjonowaniem poprzez
tworzenie, aktualizowanie i
weryfikowanie naukowych
podstaw funkcjonowania
więziennictwa dla potrzeb
praktyki penitencjarnej, w
szczególności poprzez
prowadzenie badań naukowych
i prac badawczo-rozwojowych.

97.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie wzoru wniosku
spółdzielni socjalnej o
zwrot opłaconych
składek oraz trybu
dokonywania ich zwrotu

Projekt rozporządzenia zostanie
opracowany w związku z
wejściem w życie z dniem 31
marca 2018 r. ustawy z dnia 15
grudnia 2017 r. o zmianie
ustawy o spółdzielniach
socjalnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz.
2494), a w szczególności
zmianą art. 12 ust. 3a tejże
ustawy.
Niniejszy projekt
rozporządzenia poprzedzony
był rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 8 grudnia 2009 r. w
sprawie wzoru wniosku
spółdzielni socjalnej o zwrot
opłaconych składek oraz trybu

Projektowane rozporządzenie
wprowadzi jednolity wzór
wniosku o zwrot opłaconych
składek ubezpieczenia
emerytalnego, rentowego,
chorobowego i wypadkowego,
o który mogą ubiegać się
spółdzielnie socjalne, a także
określi niezbędną
dokumentację, jaką należy
dołączyć do wniosku.
Zmiana art. 12 ust. 3a ustawy
o spółdzielniach socjalnych
umożliwia zrefundowanie
składek na ubezpieczenia
społeczne oraz części kosztów
pracodawcy opłacanych
również za pracowników
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Andżelika Wardęga
Dyrektor
Departamentu
Ekonomii Społecznej
i Solidarnej

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Kwiecień 2018 r.

Dz. U. z 2018 r.
poz. 1209

98.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie mieszkań
chronionych

dokonywania ich zwrotu (Dz.
U. poz. 1367), które traci moc z
dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia
zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o
zmianie ustawy o
spółdzielniach socjalnych oraz
niektórych innych ustaw.

spółdzielni socjalnej
niebędących członkami
spółdzielni, a będących
osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym.
Nowe brzmienie tego przepisu
również wskazuje wprost, iż
osobami, na które może być
przyznana refundacja są, oprócz
członków spółdzielni socjalnej,
także osoby zatrudnione
niebędące członkami
spółdzielni, a spełniające
kryteria osoby zagrożonej
wykluczeniem społecznym.
Powyższa zmiana powoduje
konieczność wydania nowego
aktu wykonawczego i
dostosowania obowiązujących
wzorów wniosku o zwrot
opłaconych składek do nowej
kategorii podmiotów mogących
ubiegać się o przedmiotowe
wsparcie.

Niniejsze rozporządzenie jest
realizacją upoważnienia
ustawowego zawartego w
nowym art. 53 ust. 13 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1769, z późn zm.), który
wejdzie w życie z dniem
1 marca 2018 r.
Nowy przepis został dodany
do ustawy o pomocy społecznej
w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia
22 czerwca 2017 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku

Wydanie nowego
rozporządzenia wynika z
konieczności określenia
minimalnych standardów usług
świadczonych w mieszkaniu
chronionym oraz minimalnych
standardów pomieszczeń w
mieszkaniu chronionym,
oddzielnie dla mieszkania
chronionego treningowego i
mieszkania chronionego
wspieranego.
W związku z powyższym
wskazano zakres usług
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Krystyna Wyrwicka
Dyrektor
Departamentu
Pomocy i Integracji
Społecznej

Elżbieta
Bojanowska
Podsekretarz Stanu

1 marca 2018 r.

Dz. U. z 2018 r.
poz. 822

z realizacją programu „Za
życiem” (Dz. U. poz. 1292).

treningowych oraz zakres usług
wspierających. Określono także
jacy specjaliści mają realizować
usługi w mieszkaniu
chronionym. Zawarto również
przepisy dotyczące
wyposażenia poszczególnych
pomieszczeń w mieszkaniu.
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99.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie różnicowania
stopy procentowej
składki na ubezpieczenie
społeczne z tytułu
wypadków przy pracy
i chorób zawodowych w
zależności od zagrożeń
zawodowych
i ich skutków

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy
z dnia 30 października 2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z
tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych
kategorię ryzyka dla grup
działalności ustala się na okres
nie dłuższy niż trzy lata
składkowe.
Oznacza to, że począwszy
od roku składkowego
rozpoczynającego się
1 kwietnia 2018 r. dla
poszczególnych grup
działalności powinny być
ogłoszone nowe kategorie
ryzyka.

Ustalenie nowych kategorii
ryzyka dla grup działalności.
Ustala się je na podstawie
danych GUS za trzy ostatnie
lata kalendarzowe, dostępne
w dniu 31 stycznia danego
roku.
Nowe kategorie ryzyka pozwolą
na ustalenie stopy procentowej
składki na ubezpieczenie
wypadkowe dla grup
działalności.
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Marek Bucior
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Ubezpieczeń
Społecznych

Marcin Zieleniecki
Podsekretarz Stanu

Marzec 2018 r.

Dz. U. z 2018 r.
poz. 502

100.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie refundacji
składek na ubezpieczenia
społeczne osób
niepełnosprawnych

101.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie dokumentacji
pracowniczej

Nowelizacja rozporządzenia
wynika z wejścia w życie
ustawy z dnia…. o zmianie
ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz
niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. …).
Wprowadziła ona zmianę
brzmienia art. 25a w ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 2046, z późn.
zm.), polegającą na
umożliwieniu osobom
korzystającym z refundacji
składek na ubezpieczenia
społeczne (tj. osobom
niepełnosprawnym
wykonującym działalność
gospodarczą oraz
niepełnosprawnym rolnikom
lub rolnikom zobowiązanym do
opłacania składek za
niepełnosprawnego
domownika) opłacenia tych
składek w całości nie później
niż w dniu złożenia wniosku do
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Konieczność wydania nowego
rozporządzenia wynika ze
zmienionego upoważnienia
ustawowego do wydania aktu
wykonawczego. Nowe

Niniejszy projekt przewiduje
Mirosław
zmiany:
Przewoźnik
w objaśnieniu do
Dyrektor Biura
Wniosku o wypłatę refundacji
Pełnomocnika Rządu
składek – o symbolu Wn-U-G
ds. Osób
(stanowiącego załącznik nr 1 do Niepełnosprawnych
projektu rozporządzenia) oraz w
objaśnieniu do Wniosku o
wypłatę refundacji składek o
symbolu Wn-U-A
(stanowiącego załącznik nr 2 do
projektu rozporządzenia).

Projektowane rozporządzenie
ma na celu dostosowanie aktu
wykonawczego do nowych
rozwiązań prawnych w zakresie
prowadzenia i przechowywania
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Anita Gwarek
Dyrektor
Departamentu Prawa
Pracy

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

1 marca 2018 r.

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

IV kwartał 2018 r.

Dz. U. z 2018 r.
poz. 1245

102.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie przyznawania z
Funduszu Pracy
środków na podjęcie
działalności na zasadach
określonych dla
spółdzielni socjalnych,
utworzenie stanowiska
pracy w spółdzielni
socjalnej oraz na
finansowanie kosztów
wynagrodzenia
skierowanej osoby
Rozporządzenie zostało
opublikowane w Dz. U.
pod następującym
tytułem:
Rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki

upoważnienie zawarte w art.
1981 Kodeksu pracy,
wprowadzone zostało ustawą z
dnia 10 stycznia 2018 r. o
zmianie niektórych ustaw w
związku ze skróceniem okresu
przechowywania akt
pracowniczych oraz ich
elektronizacją. Przepisy te
wejdą w życie z dniem 1
stycznia 2019 r. W tym dniu
musi wejść w życie również
rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie
dokumentacji pracowniczej.

dokumentacji pracowniczej,
zawartych w zmianie Kodeksu
pracy dokonanej ustawą z dnia
10 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw z związku ze
skróceniem okresu
przechowywania akt
pracowniczych oraz ich
elektronizacją.

W związku z wejściem w życie
ustawy z dnia 15 grudnia 2017
r. o zmianie ustawy o
spółdzielniach socjalnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz. 2494), a w
szczególności ze zmianą art. 46
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy
powstała konieczność
dostosowania rozporządzenia
do tych przepisów.

Projekt dostosowuje przepisy
rozporządzenia do uregulowań
zawartych w art. 46 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
Projekt rozporządzenia określa
szczegółowe warunki i tryb
przyznawania środków na
podjęcie działalności na
zasadach określonych dla
spółdzielni socjalnych, na
utworzenie stanowiska pracy w
spółdzielni socjalnej oraz na
finansowanie kosztów
wynagrodzenia osób
skierowanych do pracy w
spółdzielni socjalnej, a
także formy zabezpieczenia
zwrotu tych środków w
przypadku niedotrzymania
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Katarzyna Klimiuk
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Funduszy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

Wrzesień 2018 r.

Dz. U. z 2018 r.
poz. 1859

Społecznej z dnia 27
września 2018 r. w
sprawie przyznawania
środków na podjęcie
działalności na zasadach
określonych dla
spółdzielni socjalnych,
utworzenie stanowiska
pracy oraz na
finansowanie kosztów
wynagrodzenia
skierowanej osoby w
spółdzielni socjalnej

warunków umowy dotyczącej
ich przyznania.
Przepisy przewidują ponadto
rozszerzenie katalogu
uprawnionych do otrzymania
jednorazowo środków na
założenie spółdzielni socjalnej
lub przystąpienie do niej o
poszukującego pracy
niepozostającego w
zatrudnieniu lub
niewykonującego innej pracy
zarobkowej.
Projekt rozporządzenia
przewiduje wprowadzenie
nowego instrumentu wsparcia
dla spółdzielni socjalnej w
postaci jednorazowych środków
na utworzenie stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego,
skierowanego opiekuna lub
skierowanego poszukującego
pracy niepozostającego w
zatrudnieniu lub
niewykonującego innej pracy
zarobkowej.
W projektowanym
rozporządzeniu wprowadzono
możliwość ubiegania się przez
spółdzielnie socjalne o wsparcie
na finansowanie kosztów
wynagrodzenia dla
skierowanego bezrobotnego,
skierowanego opiekuna lub
skierowanego poszukującego
pracy niepozostającego w
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103.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie określenia
przypadków, w których
zezwolenie na pracę
cudzoziemca jest
wydawane bez względu
na szczegółowe warunki
wydawania zezwoleń na
pracę cudzoziemców

Zmiany obecnie
obowiązującego rozporządzenia
wynikają z potrzeby ułatwienia
pozyskiwania pracowników
cudzoziemskich, wykonujących
pracę w zawodach szczególnie
pożądanych, w których na
polskim rynku pracy brakuje
osób posiadających potrzebne
kwalifikacje.

104.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie warunków
wynagradzania za pracę
i przyznawania innych
świadczeń związanych z
pracą dla pracowników
zatrudnionych w
niektórych państwowych

1. Minister Finansów wystąpił z
wnioskiem o dokonanie
nowelizacji rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 30 kwietnia
2008 r. w sprawie warunków
wynagradzania za pracę i
przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą dla
pracowników zatrudnionych w
niektórych państwowych
jednostkach budżetowych.

zatrudnieniu lub
niewykonującego innej pracy
zarobkowej.
Celem nowelizacji
rozporządzenia jest wskazanie
grup elementarnych zawodów
(zgodnie z polską Klasyfikacją
Zawodów i Specjalności)
szczególnie pożądanych na
polskim rynku pracy.
W przypadku ubiegania się
o zezwolenie na pracę lub
zezwolenie na pobyt czasowy
i pracę dla cudzoziemca
wykonującego pracę w jednym
ze wskazanych zawodów,
wnioskodawca będzie
zwolniony z obowiązku
uzyskania informacji starosty o
braku możliwości zaspokojenia
potrzeb kadrowych pracodawcy
w oparciu o rejestry
bezrobotnych i poszukujących
pracy lub o negatywnym
wyniku rekrutacji
organizowanej dla pracodawcy.
Nowa regulacja prawna ma
rozwiązać problem zatrudniania
i wynagradzania pracowników
zatrudnionych w Centrum,
OHP oraz GBPiZS.
Projektowane zmiany dla
pracowników polegają na:
1) podwyższeniu stawek
wynagrodzenia zasadniczego
(załącznik nr 1, tabela I i VI ) ,
2) zmianach w zakresie
stanowisk, kategorii
zaszeregowania i stawek
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Magdalena Sweklej
Zastępca Dyrektora
Departamentu Rynku
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

Czerwiec/Lipiec
2018 r.

Dz. U. z 2018 r.
poz. 1264

Anita Gwarek
Dyrektor
Departamentu Prawa
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

III kwartał
2018 r.

Dz. U. z 2018 r.
poz. 1768

jednostkach
budżetowych

Celem projektu jest aktualizacja dodatku funkcyjnego (załącznik
zakresu podmiotowego
nr 3, tabela II, IV, Ve, VIII).
rozporządzenia w związku
z tym, że:
- z dniem 1 października 2017
r., Centrum Przetwarzania
Danych Ministerstwa Finansów
zmieniło nazwę na Centrum
Informatyki Resortu Finansów
(Centrum);
- z dniem 1 stycznia 2019 r. ze
struktur Krajowej Administracji
Skarbowej wyłączone zostaną
zadania z obszaru informatyki i
przeniesione do Centrum.
Ponadto, z uwagi na
zróżnicowany poziom
wynagrodzenia pracowników
IT w administracji publicznej i
poza nią konieczne stało się
uaktualnienie stawek
wynagrodzenia zasadniczego
pracowników Centrum, tak aby
zapobiec procesowi fluktuacji
kadr oraz zwiększyć
skuteczność prowadzonych
rekrutacji.
2. Komendant Główny
Ochotniczych Hufców Pracy
wnioskował o zmianę w tabeli
miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego
oraz tabeli stanowisk,
zaszeregowań i kwalifikacji
zawodowych dla pracowników
zatrudnionych w OHP.
Konieczność zmian w zakresie
pracowników zatrudnionych w
OHP wynika z potrzeby
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105.

dostosowania tabeli stanowisk
oraz miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego do
dynamicznych zmian na rynku
pracy.
3. Z uwagi na niedostosowanie
wykazu stanowisk do struktury
organizacyjnej Głównej
Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego
(GBPiZS) konieczne jest
skorygowanie tabeli stanowisk,
zaszeregowań
i wymagań kwalifikacyjnych
dla pracowników tej jednostki.
4. W związku z tym, że od dnia
25 maja 2018 r. będą stosowane
przepisy rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich
danych (Dz. U. UE L 119/1),
konieczne jest dodanie
stanowiska administratora
bezpieczeństwa informacji
(inspektora ochrony danych).
Projekt rozporządzenia Ustawą o zmianie ustawy o
Ministra Rodziny, Pracy systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. ……..)
i Polityki Społecznej w
likwiduje się wyodrębnienie
sprawie lokowania
ewidencyjnie środków
środków Funduszu
Rezerwy Demograficznej Funduszu Rezerwy
Demograficznej (FRD)
pochodzących z wykupu
aktywów, wchodzących w skład

W związku ze zmianami
wprowadzanymi ustawą o s.u.s.
konieczne staje się zastąpienie
dotychczasowego
rozporządzenia nowym
rozporządzeniem, w którym
przepisy dotychczasowego aktu
wykonawczego dostosuje się
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Mariusz Kubzdyl
Dyrektor
Departamentu
Ubezpieczeń
Społecznych

Marcin Zieleniecki Październik 2018 r.
Podsekretarz Stanu

Dz. U. z 2018 r.
poz. 1920

106.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie środowiskowych
domów samopomocy

portfela FRD, o których mowa
w art. 58 ust. 2 pkt 4a ustawy z
dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1778), zwaną dalej
„ustawą o s.u.s.”.
Wprowadza się również zasadę,
że środki pochodzące z wykupu
tych aktywów oraz uzyskane od
nich przychody zwiększają
aktywa FRD oraz są
klasyfikowane i zarządzane na
zasadach pozostałych aktywów
FRD. Uchyla się również
przepisy przewidujące, że
środki i przychody pochodzące
z ww. aktywów mogą być
wykorzystane wyłącznie na
zasilenie funduszu
emerytalnego.

do przepisów ustawy
zmieniającej.

Realizacja działania (3.2.)
wynikającego z Programu
kompleksowego wsparcia dla
rodzin „Za Życiem” ustanowionego uchwałą nr 160
Rady Ministrów
z dnia 20 grudnia 2016 r.
(M.P. poz.1250)

W związku z realizacją programu
Krystyna Wyrwicka
kompleksowego wsparcia dla
Dyrektor
rodzin „Za Życiem” wynika
Departamentu
konieczność zapewnienia miejsc w
Pomocy i Integracji
ośrodkach wsparcia osobom ze
Społecznej
spektrum autyzmu lub osobom z
niepełnosprawnością sprzężoną, w
tym miejsc całodobowego pobytu.
Dla tych osób konieczne jest
określenie standardów usług i
wyposażenia jednostek. Dodatkowo
w projekcie rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie śds wprowadza się zmiany,
które przyczynić się mogą do
ułatwienia funkcjonowania tych
jednostek i były zgłaszane m.in.
przez kierowników

Zmiany polegać będą na
likwidacji przepisów
dotyczących odmiennych zasad
postępowania (zasad wykupu
oraz dalszego lokowania
środków pochodzących z
wykupu) z aktywami, o których
mowa w art. 58 ust. 2 pkt 4a,
niż z pozostałymi aktywami
FRD.
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Elżbieta
Bojanowska
Podsekretarz Stanu

Grudzień 2018 r.

środowiskowych domów
samopomocy i organy nadzorujące
te jednostki.

107.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
podklas działalności
według Polskiej
Klasyfikacji Działalności
(PKD), w których
wydawane są zezwolenia
na pracę sezonową
cudzoziemca

Zmiany obecnie obowiązującego
rozporządzenia wynikają z
potrzeby umożliwienia
podmiotom prowadzącym
działalność we wskazanym (w
wyłączeniach) zakresie
powierzenia pracy
cudzoziemcom w sposób ciągły
przez okres dłuższy niż 9
miesięcy. Brak takiej możliwości
jest znacznym utrudnieniem dla
prowadzenia niektórych
działalności objętych zakresem
rozporządzenia, w których
zapotrzebowanie na siłę roboczą
nie podlega uwarunkowaniom
sezonowym.

Celem nowelizacji
rozporządzenia jest wyłączenie z
podklasy 01.13.Z Uprawa
warzyw, włączając melony oraz
uprawa roślin korzeniowych
i roślin bulwiastych, działalności
związanej z uprawą grzybów i
uprawą pomidorów oraz ogórków
w szklarniach oraz podklasy PKD
01.30.Z Rozmnażanie roślin,
działalności związanej z uprawą
grzybni, w tym podłoża z wsianą
grzybnią. Obecnie, jak w
przypadku wszystkich
podmiotów prowadzących
działalność w ramach PKD
objętych rozporządzeniem, mają
one możliwość uzyskania dla
cudzoziemców wyłącznie
zezwolenia na pracę sezonową,
które można uzyskać
maksymalnie na okres 9 miesięcy
w roku kalendarzowym. Zmiana
ta umożliwi ubieganie się o
wydawane przez wojewodę
zezwolenie na pracę oraz o
zezwolenie na pobyt czasowy i
pracę, na podstawie których
cudzoziemiec może wykonywać
pracę w sposób ciągły przez
okres do 3 lat. Podmioty te będą
mogły również korzystać z
oświadczeń o powierzeniu
wykonywania pracy
cudzoziemcowi.

Magdalena Sweklej
Zastępca Dyrektora
Departamentu Rynku
Pracy

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

Wrzesień/Październik
2018 r.

108.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w

Projektowane rozporządzenie
stanowi wykonanie
upoważnienia ustawowego

Zmiana dokonana w ustawie o
rehabilitacji (…) rozszerzyła
dostępne formy wsparcia z

Michał Pelczarski
Dyrektor

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Wrzesień 2018 r.
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Dz. U. z 2018 r.
poz. 1749

109.

sprawie przyznania
spółdzielni socjalnej
środków na utworzenie
stanowiska pracy i
finansowanie kosztów
wynagrodzenia osób
niepełnosprawnych

zawartego w dodanym art. 26g
ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z
2018 r. poz. 511, 1000 i 1079).
Wdraża ono nowy instrument
wprowadzony do ustawy o
rehabilitacji (…) z dniem 31
marca 2018 r. ustawą z dnia 15
grudnia 2017 r. o zmianie
ustawy o spółdzielniach
socjalnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2494).

Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o
możliwość przyznania środków
na:
1. utworzenie stanowiska pracy
w spółdzielni socjalnej dla
skierowanych przez powiatowy
urząd pracy osób
niepełnosprawnych;
2. na finansowanie kosztów
wynagrodzenia dla ww. osób
skierowanych przez PUP do
pracy w spółdzielni socjalnej.

Biura Pełnomocnika
Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie przyznania
osobie niepełnosprawnej
środków na podjęcie
działalności
gospodarczej, rolniczej
albo działalności w
formie spółdzielni
socjalnej

Wydanie nowego
rozporządzenia wynika z
wejścia w życie z dniem 31
marca 2018 r. ustawy z dnia 15
grudnia 2017 r. o zmianie
ustawy o spółdzielniach
socjalnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2494).
Projektowane rozporządzenie
zastępuje rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17
października 2007 r. w sprawie
przyznania osobie
niepełnosprawnej środków na
podjęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na
wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej (Dz. U. z
2015 r. poz. 102).

Projektowane rozporządzenie
uwzględnia zmiany
wprowadzone ustawą z dnia 15
grudnia 2017 r. o zmianie
ustawy o spółdzielniach
socjalnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2494).

Michał Pelczarski
Dyrektor
Biura Pełnomocnika
Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych

Zgodnie z nowymi regulacjami
osoba niepełnosprawna będzie
mogła otrzymać ze środków
PFRON środki na podjęcie
działalności gospodarczej,
rolniczej albo na podjęcie
działalności w formie
spółdzielni socjalnej na jednego
członka założyciela spółdzielni
oraz na jednego członka
przystępującego do spółdzielni
po jej założeniu, a nie jak
dotychczas na wniesienie
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Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Wrzesień 2018 r.

wkładu do spółdzielni socjalnej
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Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie określenia
wzorów miesięcznych i
rocznych informacji o
zatrudnieniu, kształceniu
lub o działalności na
rzecz osób
niepełnosprawnych

Zmiana rozporządzenia wynika
z wejścia w życie ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o
zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych oraz
niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1076).
Ustawodawca rozszerzył
katalog podmiotów określonych
w art. 21 ust. 2b ustawy o
rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
zobowiązanych do osiągania
2% wskaźnika zatrudnienia
osób niepełnosprawnych.
Ponadto dokonano zmiany art.
22 ustawy, dotyczącego
obniżenia wpłat na Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz
rozszerzono art. 22b zmieniając
zakres obowiązku wpłat, o
których mowa w art. 22b ust. 1
pkt 4 ustawy. Zmiany wejdą w
życie z dniem 1 października
2018 r.

Zakres zmian wprowadzonych
ustawą zmieniającą wpływa na
treść rozporządzenia wydanego
na podstawie art. 21 ust. 2f
ustawy o rehabilitacji w taki
sposób, że akt wykonawczy
wydany na podstawie tego
przepisu nie może być
zachowany i utraci moc
z dniem wejścia w życie
ustawy. Rozwiązania przyjęte
w rozporządzeniu są w
większości tożsame z
rozwiązaniami zawartymi w
obowiązującym
rozporządzeniu. Zmiany mają
charakter doprecyzowujący.

Michał Pelczarski
Dyrektor
Biura Pełnomocnika
Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Wrzesień 2018 r.

Dz. U. z 2018 r.
poz. 1857

111.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w

Zmiana rozporządzenia wynika
z wejścia w życie ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o
zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej

Rozwiązania przyjęte w
projekcie rozporządzenia są w
większości tożsame z
rozwiązaniami zawartymi w

Michał Pelczarski
Dyrektor
Biura Pełnomocnika
Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Wrzesień 2018 r.

Dz. U. z 2018 r.
poz. 1768
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112.

sprawie ustalenia
wzorów deklaracji
składanych Zarządowi
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
przez pracodawców
zobowiązanych do wpłat
na ten Fundusz

i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych oraz
niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1076).
Ustawodawca rozszerzył
katalog podmiotów określonych
w art. 21 ust. 2b ustawy o
rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
zobowiązanych do osiągania
2% wskaźnika zatrudnienia
osób niepełnosprawnych.
Ponadto dokonano zmiany art.
22 ustawy, dotyczącego
obniżenia wpłat na Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz
rozszerzono art. 22b zmieniając
zakres obowiązku wpłat, o
których mowa w art. 22b ust. 1
pkt 4 ustawy. Zmiany wejdą
w życie z dniem 1 października
2018 r.

obowiązującym
rozporządzeniu.
W porównaniu z
dotychczasowym
rozporządzeniem zmieniono
załączniki nr 1-3, 7 i 10.
Zmiany mają charakter
doprecyzowujący.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie informacji
dotyczących kwot
obniżenia wpłat na
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz

Potrzeba wydania
rozporządzenia wynika z
wejścia w życie ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.

W projektowanym
rozporządzeniu określono
wzory Informacji o kwocie
obniżenia wpłat na Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, oraz
Informacji miesięcznej o
informacjach o kwocie
obniżenia wpłat na Państwowy
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Michał Pelczarski
Dyrektor
Biura Pełnomocnika
Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Wrzesień 2018 r.

Dz. U. z 2018 r.
poz. 1858

113.

ewidencji wystawionych
informacji
o kwocie obniżenia

U. poz. 1076), która określiła
Fundusz Rehabilitacji Osób
nowy mechanizm udzielania ulg Niepełnosprawnych. Projekt
we wpłatach.
określa również zakres danych
gromadzonych w ewidencji
W stanie prawnym
oraz sposób jej prowadzenia.
obowiązującym od
Odpowiednio do zmiany
1 października 2018 r.
sposobu wystawiania informacji
uprawniony sprzedawca
o kwocie obniżenia wpłat
nie będzie musiał wystawiać
przystosowano formularze.
każdemu kontrahentowi
informacji o kwocie obniżenia
wpłat na PFRON, lecz tylko
tym, którzy wyrażą chęć na ich
otrzymywanie.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie udzielania
pomocy cudzoziemcom

Potrzeba zmiany
rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia
7 kwietnia 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy
cudzoziemcom (Dz. U. z 2016
r. poz. 1837) wynika z
konieczności ujednolicenia
wysokości świadczeń
pieniężnych na utrzymanie
i pokrycie wydatków
związanych z nauką języka
polskiego przysługujących
cudzoziemcom z kwotami
określonymi w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 11 lipca
2018 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej (Dz. U.
poz. 1358).

Ujednolicenie kwoty
świadczenia pieniężnego na
utrzymanie i pokrycie
wydatków związanych z nauką
języka polskiego dla
cudzoziemców w dwóch aktach
prawnych.
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Justyna Pawlak
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Pomocy i Integracji
Społecznej

Elżbieta
Bojanowska
Podsekretarz Stanu

III kwartał 2018 r.

Dz. U. z 2018 r.
poz. 1768

114.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz
Ministra Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie wykazu
bibliotek, organizacji
osób niewidomych lub
ociemniałych oraz
organizacji, których
celem statutowym jest
działanie na rzecz osób
niewidomych lub
ociemniałych

Celem nowelizacji
rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej oraz
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 6 września
2013 r. w sprawie wykazu
bibliotek, organizacji osób
niewidomych lub ociemniałych
oraz organizacji, których celem
statutowym jest działanie na
rzecz osób niewidomych lub
ociemniałych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 353), jest
zapewnienie jak najszerszego i
równoprawnego dostępu osób
niewidomych i ociemniałych do
dóbr kultury.

Rozszerzenie wykazu
organizacji osób niewidomych
lub ociemniałych oraz
organizacji, których celem
statutowym jest działanie na
rzecz osób niewidomych lub
ociemniałych, stanowiącego
załącznik Nr 2
do przedmiotowego
rozporządzenia, o fundację i
stowarzyszenie, których celem
statutowym jest działalność na
rzecz osób niewidomych i
słabowidzących.

Michał Pelczarski
Dyrektor Biura
Pełnomocnika Rządu
ds. Osób
Niepełnosprawnych

Krzysztof
Michałkiewicz
Sekretarz Stanu

Październik 2018 r.

115.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie legitymacji
osoby deportowanej
do pracy przymusowej
lub osadzonej w obozie
pracy przez III Rzeszę i
Związek
Socjalistycznych
Republik Radzieckich

Konieczność wydania
projektowanego rozporządzenia
wynika z ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. o zmianie ustawy o
świadczeniu pieniężnym
przysługującym osobom
deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w
obozach pracy przez III Rzeszę
i Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich, ustawy o
podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o
świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych osoby
represjonowane uzyskały nowe
uprawnienia w dziedzinie opieki
socjalnej i zdrowotnej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1552).

Projektowane rozporządzenie
określi wzór legitymacji osoby
deportowanej do pracy
przymusowej lub osadzonej w
obozie pracy przez III Rzeszę
lub Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich.

Mariusz Kubzdyl
Dyrektor
Departamentu
Ubezpieczeń
Społecznych

Marcin Zieleniecki
Podsekretarz Stanu

IV kwartał 2018 r.
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Nowelizacja przyznaje, na
gruncie ustawy z dnia 31 maja
1996 r. o osobach
deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w
obozach pracy przez III Rzeszę i
Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich, osobom
deportowanym do pracy
przymusowej dodatkowe
uprawnienia związane ze służbą
zdrowia oraz opieką społeczną.
Ustawa przewiduje, że
dokumentem, który będzie
potwierdzać prawo do tych
uprawnień, będzie legitymacja
osoby deportowanej do pracy
przymusowej lub osadzonej w
obozie pracy przez III Rzeszę
lub Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich, której
wzór – stosownie do art. 6a ust.
4 ustawy o osobach
deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w
obozach pracy przez III Rzeszę i
Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich – określa
rozporządzenie.

116.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie szczegółowych
zasad orzekania o stałym
lub długotrwałym
uszczerbku na zdrowiu,

Analiza orzeczeń wydawanych
w sprawach ustalenia
uszczerbku na zdrowiu w
związku z wypadkiem przy
pracy lub chorobą zawodową
wykazuje, że lekarze orzecznicy
lub komisje lekarskie w wielu
przypadkach po zapoznaniu się
z dokumentacją z przebiegu

Umożliwienie przy ocenie
procentowego uszczerbku na
zdrowiu orzekania przez
lekarzy orzeczników lub
komisje lekarskie ZUS bez
konieczności bezpośredniego
badania stanu zdrowia
ubezpieczonego w takich
przypadkach, w których
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Mariusz Kubzdyl
Dyrektor
Departamentu
Ubezpieczeń
Społecznych

Marcin Zieleniecki
Podsekretarz Stanu

31 października
2018 r.

117.

trybu postępowania przy
ustalaniu tego
uszczerbku oraz
postępowania o wypłatę
jednorazowego
odszkodowania

leczenia nie mają wątpliwości,
która pozycja tabeli Oceny
procentowej stałego lub
długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu powinna być
zastosowana,
a w konsekwencji jaką
wysokość uszczerbku należy
ustalić. W związku
z tym, w takich przypadkach, w
których następstwa chorób
zawodowych lub urazów
doznanych w wyniku wypadku
przy pracy są
w pełni udokumentowane - do
oceny uszczerbku na zdrowiu
nie jest konieczne
przeprowadzenie
bezpośredniego badania osoby
ubiegającej
się o jednorazowe
odszkodowanie. Dotyczy
to w szczególności przypadków
jednoznacznych pod względem
medycznym
i orzeczniczym, w których
uszczerbek nie jest wysoki – np.
przy następstwach drobnych
urazów.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie warunków
wynagradzania za pracę
i przyznawania innych
świadczeń związanych z

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji wystąpił z
wnioskiem o dokonanie
nowelizacji rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 30 kwietnia
2008 r.
Nowelizacja przedmiotowego
rozporządzenia ma charakter

następstwa chorób zawodowych
lub urazów doznanych w
wyniku wypadku przy pracy są
w pełni udokumentowane.
Decyzja o sposobie rozpatrzenia
sprawy w każdym przypadku
będzie podejmowana
indywidualnie, po analizie
zgromadzonej dokumentacji.

Celem projektu jest aktualizacja
w zał. nr 1 tabeli 1 poprzez
nadanie jej nowego brzmienia:
„Tabela miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego
dla pracowników zatrudnionych
w Centrum Personalizacji
Dokumentów Ministerstwa
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pracą dla pracowników
zatrudnionych w
państwowych
jednostkach
budżetowych resortu
spraw wewnętrznych i
administracji

118.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej 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

dostosowawczy i wynika z
likwidacji Biura Ochrony
Rządu na podstawie przepisów
ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r.
o Służbie Ochrony Państwa
(Dz. U. z 2018 r. poz. 138,
z późn. zm.).
W rozporządzeniu wymaga
skreślenia regulacja dotycząca
funkcjonariuszy BOR (zał. nr 1
tabela 1).
Jednocześnie w związku z
otrzymaniem przez
Komendanta Służby Ochrony
Państwa, na podstawie art. 9
ust. 1 ww. ustawy z dnia 8
grudnia 2017 r., statusu
centralnego organu
administracji rządowej,
bezprzedmiotowe jest
uwzględnienie pracowników
Służby Ochrony Państwa w
treści rozporządzenia.
Konieczność wydania
przedmiotowego
rozporządzenia wynika ze
zmiany delegacji, która została
wprowadzona ustawą z dnia 11
maja 2017 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz ustawy o
zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1027), jak również
z konieczności wprowadzenia
zmian wynikających z
poniższych ustaw:
- ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o
zmianie niektórych ustaw

Spraw Wewnętrznych i
Administracji, Państwowej
Inspekcji Sanitarnej
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji
oraz Zarządzie Zasobów
Mieszkaniowych Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych
i Administracji”, a zatem
wyłączenie pracowników
zlikwidowanej służby Biura
Ochrony Rządu.

Wydanie nowego
rozporządzenia, jednocześnie
zawarcie w nim zmian
wprowadzonych wskazanymi
ustawami.
Proponuje się wprowadzenie
nowych kodów jak również
dokumentów
ubezpieczeniowych.
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119.

rozliczeniowych
korygujących, zgłoszeń
danych o pracy w
szczególnych warunkach
lub o szczególnych
charakterze, raportów
informacyjnych,
oświadczeń o zamiarze
przekazania raportów
informacyjnych oraz
innych dokumentów

związanych z systemami
wsparcia rodzin (Dz. U. poz.
1428),
- ustawy z dnia 10 stycznia
2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze skróceniem
okresu przechowywania akt
pracowniczych oraz ich
elektronizacją (Dz. U. poz.
357),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
- Prawo przedsiębiorców (Dz.U.
poz. 646),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
- przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo
przedsiębiorców oraz inne
ustawy dotyczące działalności
gospodarczej (Dz. U. poz. 650),
- ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w
celu obniżenia składek na
ubezpieczenia społeczne osób
fizycznych wykonujących
działalność gospodarczą na
mniejszą skalę (Dz.U. poz.
1577).

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie zwrotu na
dochody budżetu
państwa środków
zgromadzonych na
rachunkach członków
otwartych funduszy
emerytalnych

Wydanie nowego
rozporządzenia jest konieczne
z uwagi na to, że
dotychczasowe rozporządzenie
wydane na podstawie art. 111a
ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych zostało pośrednio
uchylone przez ustawę z dnia
11 maja 2017 r. o zmianie

W stosunku do pośrednio
uchylonego rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia
2009 r. w sprawie zwrotu na
dochody budżetu państwa
środków zgromadzonych na
rachunkach członków
otwartych funduszy
emerytalnych (Dz. U. poz. 501
oraz z 2011 r. poz. 1605)
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w przedkładanym projekcie
rozporządzenia zmianie uległo
brzmienie przepisu zawartego
w § 1 w pkt 1 lit. b. Zmiana ta
ma charakter jedynie techniczny
i dotyczy zastąpienia wyrazów
„Biuro Ochrony Rządu"
wyrazami ,,Służba Ochrony
Państwa”.
Ponadto w projekcie
rozporządzenia nie zawarto
przepisów określonych w § 6
w ust. 3 i w § 7 uchylonego
rozporządzenia, z uwagi na to,
że miały one charakter
przejściowy.
Projekt rozporządzenia stanowi Rozporządzenie określa zasady
Michał Pelczarski
wykonanie upoważnienia
tworzenia planu finansowego
Dyrektor Biura
ustawowego zawartego w art.
Solidarnościowego Funduszu
Pełnomocnika Rządu
19 ustawy z dnia 23
Wsparcia Osób
ds. Osób
października 2018 r. o
Niepełnosprawnych, warunki
Niepełnosprawnych
Solidarnościowym Funduszu
wykorzystania środków, ich
Wsparcia Osób
zwrotu oraz rozliczania i
Niepełnosprawnych (Dz. U.
kontroli.
poz. …). Zgodnie z ww.
upoważnieniem, minister
właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego,
w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów
publicznych, określi w drodze
rozporządzenia szczegółowe
zasady gospodarki finansowej
Funduszu, mając na względzie
zapewnienie racjonalności
gospodarowania środkami
Funduszu.
ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Staży
Pożarnej i Służby Więziennej
oraz ich rodzin oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz.
1321).

120.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w
sprawie gospodarki
finansowej
Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych
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Zmiany w wykazie:
08.12.2015 r. – dodano pozycje 1 i 2
15.12.2015 r. – dodano pozycje 3-7
17.12.2015 r. – dodano pozycje 8-11
04.01.2016 r. – dodano pozycje 12-13
11.01.2016 r. – dodano pozycję 14
12.01.2016 r. – dodano pozycję 15
25.01.2016 r. – dodano pozycję 16
29.01.2016 r. – dodano pozycje 17 i 18
05.02.2016 r. – dodano pozycje 19-21
10.02.2016 r. – dodano pozycję 22
24.02.2016 r. – dodano pozycje 23-26
17.03.2016 r. – dodano pozycję 27
18.03.2016 r. – dodano pozycję 28
12.04.2016 r. – dodano pozycję 29
22.04.2016 r. – dodano pozycję 30
01.06.2016 r. – dodano pozycję 31 i zmieniono pozycję 14
10.06.2016 r. – dodano pozycję 32
11.07.2016 r. – dodano pozycję 33
14.07.2016 r. – dodano pozycję 34
20.07.2016 r. – dodano pozycję 35
04.08.2016 r. – dodano pozycję 36
09.08.2016 r. – dodano pozycję 37
16.08.2016 r. – dodano pozycję 38
23.08.2016 r. – dodano pozycję 39
09.09.2016 r. – dodano pozycję 40
14.09.2016 r. – dodano pozycję 41
18.10.2016 r. – dodano pozycję 42
17.11.2016 r. – dodano pozycję 43
30.11.2016 r. – dodano pozycję 44
05.12.2016 r. – dodano pozycję 45
06.12.2016 r. – dodano pozycję 46
14.12.2016 r. – dodano pozycję 47
21.12.2016 r. – dodano pozycję 48
02.01.2017 r. – dodano pozycje 49-52
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11.01.2017 r. – dodano pozycję 53
16.01.2017 r. – dodano pozycję 54
02.02.2017 r. – dodano pozycję 55
20.02.2017 r. – zmieniono pozycję 14
28.02.2017 r. – dodano pozycję 56
24.03.2017 r. – dodano pozycje 57 i 58
24.04.2017 r. – dodano pozycje 59-64
22.05.2017 r. – dodano pozycję 65
25.05.2017 r. – dodano pozycję 66
31.05.2017 r. – dodano pozycje 67 i 68
08.06.2017 r. – dodano pozycję 69
09.06.2017 r. – dodano pozycję 70
14.06.2017 r. – dodano pozycje 71 i 72
22.06.2017 r. – dodano pozycje 73-76
30.06.2017 r. – dodano pozycję 77
05.07.2017 r. – dodano pozycje 78-81
18.07.2017 r. – zaktualizowano pozycję 69 (w związku z uwagami RCL zaszła konieczność wydania nowego rozporządzenia, w miejsce konsultowanego
pierwotnie rozporządzenia zmieniającego)
25.07.2017 r. – zaktualizowano pozycję 68 (zaszła konieczność wydania nowego rozporządzenia, w miejsce konsultowanego pierwotnie rozporządzenia
zmieniającego)
26.07.2017 r. – dodano pozycję 82
08.08.2017 r. – dodano pozycje 83 i 84
09.08.2017 r. – dodano pozycję 85
23.08.2017 r. – dodano pozycję 86
14.09.2017 r. – dodano pozycję 87
21.09.2017 r. – dodano pozycję 88
25.09.2017 r. – dodano pozycję 89
28.09.2017 r. – dodano pozycję 90
11.10.2017 r. – dodano pozycję 91
09.11.2017 r. – dodano pozycję 92
28.11.2017 r. – dodano pozycję 93
07.12.2017 r. – dodano pozycję 94
18.12.2017 r. – dodano pozycję 95
27.12.2017 r. – dodano pozycję 96
15.01.2018 r. – dodano pozycję 97
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17.01.2018 r. – zaktualizowano cały wykaz
18.01.2018 r. – dodano pozycję 98
30.01.2018 r. – dodano pozycję 99
02.02.2018 r. – dodano pozycję 100
01.03.2018 r. – dodano pozycję 101
09.04.2018 r. – dodano pozycję 102 i zaktualizowano opublikowane rozp.
24.04.2018 r. – dodano pozycję 103
23.05.2018 r. – dodano pozycję 104 i zaktualizowano opublikowane rozp.
12.06.2018 r. – dodano pozycję 105
05.07.2018 r. – dodano pozycję 106
06.07.2018 r. – dodano pozycję 107 i zaktualizowano opublikowane rozp.
09.07.2018 r. – dodano pozycje 108 i 109
01.08.2018 r. – dodano pozycje 110-112
03.08.2018 r. – dodano pozycję 113
10.08.2018 r. – dodano pozycję 114
24.08.2018 r. – dodano pozycję 115
30.08.2018 r. – dodano pozycje 116 i 117
24.10.2018 r. – dodano pozycje 118 i 119, zaktualizowano opublikowane rozp.
29.10.2018 r. – zaktualizowano pozycję 119 (konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia)
30.10.2018 r. – dodano pozycję 120.
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