
ISTOTNE ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OBOWIĄZUJĄCE OD STYCZNIA 2021 r.

• Prawo zamówień publicznych

• Tryb doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby

wojskowej

• Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym

kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020

• Prawo budowlane

• Karta Nauczyciela

• Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej

• Wnioski o umieszczenie obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE w strzeżonym

ośrodku albo o zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców

PREZENTACJA PRZEZNACZONA DLA PRACOWNIKÓW 

URZĘDÓW ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 



ISTOTNE ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OBOWIĄZUJĄCE OD LUTEGO 2021 r.

• Kodeks postępowania administracyjnego

• Wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

• Szczegółowe warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku

naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

• Szczegółowe rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

• Tryb postępowania i szczegółowe zasady prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub

objętych przez cudzoziemców

• Krajowy Rejestr Karny

• Sposób przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

• Wzór formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 Prawo

budowlane

PREZENTACJA PRZEZNACZONA DLA PRACOWNIKÓW 

URZĘDÓW ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 



Ustawa z dnia 24 października 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

wejście w życie: 1 stycznia 2021 r. 

• wycofano z obrotu kategorię zamówień

bagatelnych

Od 1.01.2021 r. zamówienia o wartości

mniejszej niż 130 000 zł, lecz nie

mniejszych niż 50 000 zł (bez podatku od

towarów i usług oraz dotyczące

jednorazowego zakupu) nie będą

wchodzić w zakres przedmiotowy PZP.

• wycofano maksymalny czas trwania

umowy

Obecnie umowy mają charakter umów na

czas oznaczony, bez wskazania górnej

granicy jej obowiązywania.

• zmieniono sposób dokonywania

waloryzacji wynagrodzenia

Jeżeli umowa została zawarta po upływie

180 dni od dnia upływu terminu składania

ofert, początkowym terminem ustalenia

zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia

ofert, chyba że zamawiający określi termin

wcześniejszy. Oznacza to jednoczesną

rezygnację ze wskazania w przepisie, że

ustalenie zmiany oblicza się poprzez różnicę

między średnią ceną materiałów lub

kosztów, obowiązującą w dniu otwarcia

ofert, a ceną nabycia materiałów lub

rzeczywiście poniesionych kosztów przez

wykonawcę.



Ustawa z dnia 24 października 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

wejście w życie: 1 stycznia 2021 r. 

• ograniczono obowiązek sporządzania

raportu z realizacji zamówienia

Rozparcelowano obowiązek sporządzania

raportu z realizacji zamówienia,

zawierającego ocenę tej realizacji

w zależności od długości wystąpienia

opóźnienia w realizacji umowy oraz wartości

zamówienia. Obecny, jednolity zapis

warunkujący raportowanie od opóźnienia co

najmniej 30 - dniowego w realizacji

jakiejkolwiek z umów, stracił na aktualności.

Odtąd, zamawiający będzie zobligowany

sporządzać raport, jeżeli opóźnienia wynoszą

co najmniej 90 dni, a zamówienie jest równe

wartości lub przekracza wyrażoną w złotych

równowartość kwoty dla robót budowlanych –

20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług –

10.000.000 euro, bądź wykonawca spóźnia się

realizacją umowy przynajmniej 30 dni, jeśli

zamówienie opiewa na wartość mniejszą niż

wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla

robót budowlanych – 20.000.000 euro, a dla

dostaw lub usług – 10.000.000 euro.



Ustawa z dnia 24 października 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

wejście w życie: 1 stycznia 2021 r. 

• wprowadzono obowiązek zamieszczania

ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie

Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wykonaniu umowy w terminie 30

dni od jej sfinalizowania, musi zostać przez

zamawiającego zamieszczone Biuletynie

Zamówień Publicznych, na zasadach

określonych w dziale III rozdziale 2 PZP.

• wprowadzono obowiązek zamawiającego do

zawiadomienia organu

Niezwłocznie po wszczęciu kontroli, także

zamawiający ma powinność zawiadomić organ

o tym, że wcześniejsza kontrola danego

zamówienia miała już miejsce oraz

zobligowany jest udostępnić jej wyniki.

• wszczęcie kontroli doraźnej przez Prezesa

Kontrola doraźna będzie mogła zostać wszczęta

przez Prezesa z urzędu w razie przypuszczenia,

że doszło do naruszenia przepisów PZP, które

mogło mieć wpływ nie tylko na wynik

postępowania o udzielenie zamówienia lub

konkursu, ale także na zawarcie lub zmianę

umowy lub umowy ramowej sprzecznej z literą

prawa. Analogicznie, jak w uprzednim stanie

prawnym, Prezes jest związany zarzutami

wskazanymi we wniosku wszczynającego

kontrolę, bądź fakultatywnie, w razie ujawnienia,

że doszło do innego naruszenia przepisów

ustawy niewskazanego w piśmie wnioskodawcy,

Prezes Urzędu może rozszerzyć jej zakres

z urzędu.



Rozporządzenie ministrów spraw wewnętrznych i administracji, obrony 

narodowej oraz infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu 

doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się 

osób do czynnej służby wojskowej 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 3 z późn. zm.)

wejście w życie: 27 stycznia 2021 r. 

• zmiany w doręczeniach kart powołania do czynnej służby wojskowej

Karty powołania do czynnej służby wojskowej mogą zostać doręczone w trybie zwykłym

przez wojskowych komendantów uzupełnień właściwych według miejsca realizacji czynności

związanych z procesem powołania do czynnej służby wojskowej.



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie 

stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub 

obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub 

kwalifikowany za rok 2020 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 90)

wejście w życie: 15 stycznia 2021 r. 

• określono stawki dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub

obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 r., które

wynoszą:

✓ 67,98 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych

sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub

strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu

gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub

kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału

siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany,

✓ 108,77 zł – w przypadku roślin strączkowych,

✓ 339,90 zł – w przypadku ziemniaków.



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.)

wejście w życie: 19 stycznia 2021 r. 

• określono sposób zgłaszania oraz

konieczne dokumenty

Nowe przepisy przewidują m.in., że

zgłoszenia budowy lub wykonywania innych

robót budowlanych dokonuje się w postaci

papierowej albo w formie dokumentu

elektronicznego za pośrednictwem adresu

elektronicznego.

Rozbiórkę można rozpocząć po uzyskaniu

decyzji o pozwoleniu na nią. Decyzję tę

wydaje na wniosek organ administracji

architektoniczno-budowlanej.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołącza się:

✓ zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię,

✓ szkic usytuowania obiektu budowlanego,

✓ opis zakresu i sposobu prowadzenia robót

rozbiórkowych,

✓ opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi

i mienia,

✓ pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty,

których obowiązek dołączenia wynika z przepisów

odrębnych ustaw, lub ich kopie – nie dotyczy to

uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar

Natura 2000,

✓ projekt rozbiórki lub jego kopię – w zależności od

potrzeb.



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.)

wejście w życie: 19 stycznia 2021 r. 

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale

wymaga zgłoszenia rozbiórka budynków i budowli

o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od

granicy działki jest nie mniejsza niż połowa

wysokości. Ponadto nie wymaga decyzji

o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia

rozbiórka:

✓ obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę

których nie jest wymagane pozwolenie na

budowę;

✓ budynków i budowli zlokalizowanych na terenach

zamkniętych ustalonych decyzją ministra obrony

narodowej.

Jednak niektórych wyżej wymienionych przepisów nie

stosuje się do rozbiórki obiektów budowlanych

i urządzeń wpisanych do rejestru zabytków lub objętych

ochroną konserwatorską. Roboty zabezpieczające

i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem

decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub przed

dokonaniem wymaganego zgłoszenia, jeżeli mają one

na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia

bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich

robót nie zwalnia jednak z obowiązku bezzwłocznego

uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub

dokonania zgłoszenia.



Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2195 z późn. zm.)

wejście w życie: 19 stycznia 2021 r. 

• wprowadzono nową nazwę dla podmiotów realizujących 

budownictwo społeczne – są to społeczne inicjatywy 

mieszkaniowe.



Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.)

wejście w życie: 19 stycznia 2021 r. 

• zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym

Zgodnie z nowymi przepisami, określonych kar porządkowych, o których mowa w ustawie,

nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. O podejrzeniu

popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły,

a w przypadku podejrzenia popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły – organ

prowadzący szkołę, zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego nie później niż w terminie 14 dni

od powzięcia wiadomości o podejrzeniu popełnienia takiego czynu – chyba że okoliczności

bezspornie wskazują, że nie doszło do jego popełnienia.



Postępowanie dyscyplinarne nie może

być wszczęte po upływie 5 miesięcy od

dnia powzięcia przez organ, przy którym

działa komisja dyscyplinarna pierwszej

instancji, wiadomości o popełnieniu czynu

uchybiającego godności zawodu

nauczyciela lub obowiązkom, a także po

upływie 2 lat od popełnienia tego czynu.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.)

wejście w życie: 19 stycznia 2021 r. 

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, nie

później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego

wszczęcia, rzecznik dyscyplinarny, za zgodą organu,

który go powołał, kieruje do komisji dyscyplinarnej

pierwszej instancji wniosek o wszczęcie postępowania

dyscyplinarnego albo wydaje postanowienie o

umorzeniu postępowania wyjaśniającego. Jeżeli

nauczyciel, którego dotyczy postępowanie

wyjaśniające, z powodu nieobecności w pracy nie ma

możliwości złożenia wyjaśnień, bieg wspomnianego

terminu ulega zawieszeniu do dnia jego stawienia się

do pracy.



Rozporządzenie ministra finansów, funduszu i polityki 

regionalnej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku 

wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2458)

wejście w życie: 1 stycznia 2021 r. 

• wprowadzono nowy wniosek wspólny o wydanie w indywidualnej sprawie 

interpretacji przepisów prawa podatkowego



Rozporządzenie ministra finansów, funduszu i polityki 

regionalnej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku 

wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2458)

wejście w życie: 1 stycznia 2021 r. 

• wprowadzono nowy wniosek o wydanie w indywidualnej sprawie 

interpretacji przepisów prawa podatkowego



Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji 

z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o umieszczenie 

obywatela Unii Europejskiej lub członka rodziny niebędącego 

obywatelem Unii Europejskiej w strzeżonym ośrodku albo 

o zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2451)

wejście w życie: 1 stycznia 2021 r. 

• wprowadzono wzór wniosku o umieszczenie obywatela UE lub członka

rodziny niebędącego obywatelem UE w strzeżonym ośrodku albo

o zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców



Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

wejście w życie: 12 lutego 2021 r.

• wydawanie zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego

Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli zażąda tego osoba

ubiegająca się o nie. W takim przypadku zaświadczenie jest opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym osoby upoważnionej do jego wydania

albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.



Rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej

z 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych 

stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 176)

wejście w życie: 20 lutego 2021 r. 

• określono wzór:

✓ tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych (stanowiący załącznik nr

1 do rozporządzenia),

✓ tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

(stanowiący załącznik nr 2),

✓ kolejnego tytułu wykonawczego (stanowiący załącznik nr 3).



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2020 r. w 

sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy 

oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o 

zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1028 ze zm.)

wejście w życie: 3 lutego 2021 r. 

Nowe regulacje dotyczą m.in. naruszenia określonych przepisów przez nieuwzględnienie, przy

wyznaczeniu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

wstępnych czy ostatecznych, złożoności zamówienia i specyfiki jego przedmiotu oraz czasu

niezbędnego do ich przygotowania i złożenia.



Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.)

wejście w życie: 6 lutego 2021 r. 

• obsadzenie stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty

Nowe regulacje dotyczą m.in. przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu

oświaty przed 2 września 2021 r. W takiej sytuacji organ prowadzący może:

✓ przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii

organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub

placówki, na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2026 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny,

✓ powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora – wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora –

jej nauczycielowi, po uzyskaniu wyżej wymienionych opinii, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2022 r.,

✓ przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora, po uzyskaniu wspomnianych opinii, jednak nie dłużej

niż do 31 sierpnia 2022 r. W przypadku jednostek systemu oświaty nowo zakładanych organ prowadzący

może powierzyć stanowisko dyrektora ustalonemu przez siebie kandydatowi, po uzyskaniu pozytywnej opinii

organu sprawującego nadzór pedagogiczny, na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2022 r., jednak nie krótszy

niż jeden rok szkolny.



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania 

i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych 

lub objętych przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1689 ze zm.) 

wejście w życie: 19 lutego 2021 r. 

• termin na dokonanie wpisu do rejestru

Wpisu do rejestrów dokonuje się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia wpływu

dokumentu będącego podstawą do dokonania wpisu lub od dnia zakończenia czynności

wyjaśniających.



Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1158 ze zm.) 

wejście w życie: 12 lutego 2021 r. 

Informację o osobie oraz o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego na zapytanie lub wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym osoby upoważnionej do ich

wydania albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Informację o osobie oraz o podmiocie

zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na żądanie opatruje

się kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.



Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. 

w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów 

podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 52 ze zm.) 

wejście w życie: 15 lutego 2021 r. 

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/PIT-16S), informacja o zmianach

we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS) oraz

zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) mogą być przesyłane również przez

Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. W przypadku określonych w rozporządzeniu

deklaracji i podań podpis elektroniczny jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej

użytkownika portalu podatkowego:

✓ identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL,

✓ imieniu (pierwszym),

✓ nazwisku,

✓ dacie urodzenia,

✓ identyfikatorze użytkownika służącym do uwierzytelniania profilu użytkownika na portalu podatkowym.



Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza 

wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania 

przepisów  art. 45a ust. 1 ustawy - Prawo budowlane 

wejście w życie: 19 lutego 2021 r. 

• określono wzór formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu

stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, w tym

w formie dokumentu elektronicznego.

We wspomnianym przepisie mowa jest o określonych obowiązkach kierownika budowy.

Wzór wyżej wymienionego formularza wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.


