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7. –  Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, FP i FGŚP – jednostki budżetowe, 
zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze. 

7. – Zapłata podatku w formie karty podatkowej za luty. 

7. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w lutym od należności wypłaconych zagranicz-
nej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 
1 ustawy o p.d.o.p. 

7. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w lutym od dochodów z dywidend oraz innych 
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych  
i przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.

10. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne i FP za luty – osoby fizyczne 
opłacające składki wyłącznie za siebie.

10. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty.

15. – Wpłata podatku od nieruchomości i podatku 
leśnego za marzec oraz I raty podatku rolnego - osoby 
prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające 
osobowości prawnej.

15. – Wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku 
leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne.

15. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za luty – pozostali płatnicy 
składek.

15. – Złożenie informacji podsumowującej (w wersji dru-
kowanej) za luty.

21. – Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób 
prawnych i od podatkowej grupy kapitałowej.

21. – Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych 
od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej  
(w tym liniowego) oraz z umów najmu i dzierżawy.

Drogi Kliencie,

Termin rozliczenia rocznego PIT za 2010 r. upływa z dniem 2 maja 2011 r. W tym też 
terminie trzeba wpłacić różnicę między podatkiem należnym od dochodu wynikającego 
z zeznania (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) a sumą należnych za dany rok 
zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników, lub wpłacić podatek 
należny wynikający z zeznania (PIT-38, PIT-39). Zapraszamy więc do naszej Kan-
celarii, gdzie specjalista załatwi za Państwa tę sprawę szybko, udzielając wszelkich 
wyjaśnień.

Zeznania należy składać w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamiesz-
kania podatnika w ostatnim dniu 2010 r., a gdy zamieszkanie na terytorium RP ustało 
przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania. 

Podatnicy nie mający na terytorium RP miejsca zamieszkania (podlegający ograni-
czonemu obowiązkowi podatkowemu), jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochody 
ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski bez pośrednictwa płatników 
lub za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia 
podatku, bądź osiągnęli dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a za-
mierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 2 maja 2011 r., są 
obowiązani złożyć zeznanie za 2010 r. – urzędowi właściwemu w sprawach opodatko-
wania osób zagranicznych – przed opuszczeniem naszego kraju.

Twój Doradca Podatkowy
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powrót do spisu treści

21. – Wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek docho-
dowy od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło 
wypłaconych w poprzednim miesiącu.

21. – Wpłata przez płatników, o których mowa w art. 41 
ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek na podatek docho-
dowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za luty. 

21. – Wpłata podatku dochodowego od podatników osią-
gających dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku 
pracy z zagranicy oraz z emerytur i rent z zagranicy czy  
z tytułu osobiście wykonywanej działalności np. literackiej, 
artystycznej.

21. – Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowa-
nych za luty.

21. – Wpłata na PFRON za luty.

25. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.

25. – Złożenie informacji podsumowującej (składanej 
elektronicznie).

31. – Przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania 
CIT-8 przez podatników podatku dochodowego od osób 
prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem 
kalendarzowym.

31. – Przekazanie urzędowi skarbowemu i podatnikowi 
podatku dochodowego od osób prawnych niemają-
cemu siedziby lub zarządu na terytorium Polski informacji  
o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R.

31. – Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego 
za 2010 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny  
z rokiem kalendarzowym.

PORADY

Ministerstwo Finansów przygotowało poradnik dla 
składających zeznania podatkowe za 2010 rok.

Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć 
swój roczny podatek dochodowy

o tzw. ulgę prorodzinną. 
Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na 
utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, 
czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele 

rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem 
wykonywania czynności życiowych uprawniają do 
ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Pomagając innym, masz szansę 
zmniejszyć swój podatek.

Jak rozliczyć PIT za 2010 r.?

Ulga na dzieci

Ulga rehabilitacyjna

Ulga dla honorowych krwiodawców

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-
39 należy składać do 30 kwietnia, a PIT-28 do 31 stycz-
nia, roku następującego po roku podatkowym, za który 
dokonywane jest rozliczenie. Nie warto czekać do ostat-
niego dnia. Rozliczajmy się wcześniej!

Nawet wówczas, gdy uzyskany w roku podatkowym 
dochód, podlegający opodatkowaniu według skali 
podatkowej, odpowiada kwocie niepowodującej obo-
wiązku zapłaty podatku (tj. 3091 zł), mamy obowiązek 
złożyć zeznanie podatkowe. Wykazujemy w nim poda-
tek należny w wysokości 0 zł, a odprowadzone zaliczki na 
podatek zostaną nam zwrócone jako nadpłata podatku.

Wszystkich rozliczających się zachęcamy o odwiedzenia 
naszej Kancelarii, gdzie szybko odpowiednie zeznanie PIT 
wypełni za nich doradca, z uwzględnieniem wszelkich 
dostępnych ulg i preferencji podatkowych.

Od 2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodziców, ale rów-
nież opiekunów prawnych oraz osoby pełniące funkcje 
rodziny zastępczej. 

Kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na 
każde dziecko.

Więcej na temat ulgi rodzinnej pisze MF.
Jeśli tak, to możesz je uwzględnić przy obliczaniu podatku. 
Jak skorzystać z tej ulgi i ile można odliczyć – wyjaśnia MF.

Odliczenie od dochodu (przychodu) wartości oddanej 
honorowo krwi lub jej składników zmniejsza podstawę 
opodatkowania, a niższa podstawa opodatkowania to w 
konsekwencji niższy podatek w rozliczeniu rocznym.

Obliczając wartość darowizny przekazanej na cele krwio-
dawstwa należy pomnożyć ilość oddanej honorowo (nie-
odpłatnie) krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł (tj. 
obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego przy-
sługującego za pobraną krew).

Jak skorzystać z ulgi podatkowej radzi MF.

http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/pit-krokpokroku_2011_www.pdf
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulga_dzieci_2011_www.pdf
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulga_rehabilitacja_2011_www.pdf
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulga_krwiodaw_2011_www.pdf
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Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego 
od osób fizycznych, możesz wybrać OPP z wykazu 

organizacji uprawnionych do otrzymania 1% 
podatku i przekazać jej tę kwotę za pośrednictwem 

urzędu skarbowego. Bezpłatny system www.e-deklaracje.gov.pl 
umożliwia łatwe składanie deklaracji podatkowych 
drogą elektroniczną nie tylko podatnikom, ale także 

płatnikom. 

1% podatku dla organizacji 
pożytku publicznego

PIT-y przez Internet 
to oszczędność

Wniosek wypełniasz wyłącznie w zeznaniu podatkowym 
złożonym przed upływem terminu dla jego złożenia lub  
w korekcie tego zeznania złożonej nie później niż do dnia:
• 28 lutego 2011 r. – w przypadku PIT-28,
• 31 maja 2011 r. – w przypadku PIT-36, PIT-36L,  

PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Zadeklarowana przez Ciebie kwota na rzecz wybranej 
OPP nie może przekroczyć 1% podatku należnego i pod-
lega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Więcej w broszurze informacyjnej MF.

Ci ostatni, zwłaszcza zatrudniający dużą liczbę pracowni-
ków, mogą liczyć na istotną oszczędność czasu i pienię-
dzy. Z takiej możliwości korzysta już Ministerstwo Finan-
sów i administracja skarbowa.

Jeżeli płacisz za używanie Internetu i spełniasz 
określone warunki, możesz skorzystać z ulgi 

podatkowej, tzw. „ulgi internetowej”.

Zdaniem Pracodawców RP ustawy podatkowe 
powinny w sposób jednoznaczny kształtować 
zobowiązania podatników wobec państwa, 

bez pozostawiania pola na interpretację izbom 
skarbowym. 

W ramach ogólnopolskiego „Dnia otwartego” 
podatnicy, którzy nie mają czasu na złożenie 

zeznania w dniu powszednim i chcieliby uzyskać 
fachową informację na temat rozliczenia rocznego, 
będą mogli to zrobić w sobotę, 5 marca w godz. 

9:00-13:00.

Ulga internetowa

Zwolnić abonamenty medyczne

Dzień otwarty 
w urzędach skarbowych 

Ulga ta jest limitowana. Od dochodu możesz odliczyć 
wydatki poniesione w roku podatkowym w maksymal-
nej wysokości 760 zł.

Więcej można dowiedzieć się z broszury MF.

Sprawa abonamentów medycznych jest głośna już od 
dłuższego czasu, właśnie w związku ze zmianą podej-
ścia Ministerstwa Finansów do tego typu środków 
motywacyjnych oferowanych przez pracodawców pra-
cownikom. 

W tym dniu we wszystkich placówkach fiskusa na podat-
ników czekać będą specjaliści gotowi rozwiać wątpliwości 
związane z rozliczeniem rocznym (ulgi podatkowe, roz-
liczanie dochodów z pracy za granicą lub ze sprzedaży 
nieruchomości) bądź złożeniem wniosku o zwrot części 
VAT za materiały budowlane oraz doradzić jak łatwo, 

AKTUALNOŚCI szybko i za darmo złożyć PIT przez Internet. Te same 
informacje można uzyskać w naszej Kancelarii.

Głównym celem przyświecającym idei dnia otwartego, 
obok możliwości złożenia deklaracji podatkowej, jest 
chęć przybliżenia zadań wykonywanych przez urzędy 
skarbowe. Dzięki tej inicjatywie podatnicy-klienci admi-
nistracji podatkowej będą mieli możliwość zapoznania się 
z codzienną praktyką funkcjonowania urzędów skarbo-
wych. Będzie też można zwiedzać urzędy „od kuchni”. 

http://www.e-deklaracje.gov.pl/
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/e-deklaracje_2011_www.pdf
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/1_proc_2011_www.pdf
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=239960&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=239960&typ=news
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,437,zwolnienie-z-opodatkowania-abonamentow-medycznych-to-najlepsze-rozwiazanie.html
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulga_internet_2011_www.pdf
http://www.wszechnicapodatkowa.pl
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PROJEKTY

Podwyżka VAT na odzież dla niemowląt i ubranka 
dla dzieci ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r. – 

zdecydował Sejm nowelizując ustawę o VAT. Teraz 
ustawa trafiła do Senatu.

Grupa posłów Klubu Poselskiego SLD skierowała 
do Sejmu projekt ustawy ma jący na celu 

złagodzenie planowanych podwyżek stawki VAT 
na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz 

obuwie dziecięce.

ETS orzekł, że nie ma przepisów prawa wspólnoto-
wego, które w sposób ogólny wyłączają uprawnienie 
do odliczenia podatku od wartości dodanej naliczo-

nego w przypadku nabycia importu usług, w związku 
z którym zapłata należności jest dokonywana bezpo-
średnio bądź pośrednio na rzecz podmiotu mającego 
siedzibę na obszarze jednego z krajów lub terytoriów 

należących do „rajów podatkowych”. Sejm przyjął przy tym poprawkę PSL wprowadzającą prefe-
rencyjną, zerową stawkę VAT na usługi świadczone w por-
tach morskich. Zdaniem wiceszefa rządu obecna, 23-pro-
centowa stawka obniża konkurencyjność polskich portów.

Wnioskodawcy zaproponowali kwoto wy limit zwrotu 
(maksymalny zwrot) w roku kalendarzowym z tytułu 
podwyższonego VAT: w przypadku odzieży i dodatków 
odzieżowych dla niemowląt (od 0 do 1 roku) – 540 zło-
tych na każde niemowlę; w przypadku obuwia dziecię-
cego – 150 złotych na każde dziecko. Prawo do zwrotu 
przysługiwać ma pod warunkiem, że uprawniony posia-
da imiennie wystawione faktury na zakup wymienio-
nych towarów. Podobny projekt zgłosił KP PiS.

Zdaniem Trybunału, art. 88 ust. 1 pkt 1 polskiej ustawy o 
VAT jest niezgodny z prawem wspólnotowym.

Co dalej z VAT?

Podwyżka VAT  
nie kosztem dzieci

Import usług 
z rajów podatkowych

ORZECZENIA

 Nowe rozporządzenie MF przywraca zwolnienie 
z VAT usług rehabilitacyjnych świadczonych przez 

podmioty inne niż zakłady opieki zdrowotnej. 

Pytanie: Lekarz odbywa wizyty u pacjentów. Czy 
lekarz świadczący usługi w miejscu wezwania musi 

stosować kasę rejestrującą?

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykonania nie-
których przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 
wskazuje, że zwolnione z VAT są usługi turnusów rehabili-
tacyjnych świadczone przez podmioty niebędące zoz-ami, 
lecz wpisane do rejestrów prowadzonych przez wojewodę. 
Podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia już w odniesieniu 
do usług wykonanych w okresie od 1 stycznia 2011 r.

Odpowiedź: Generalnie np. gabinety lekarskie i kance-
larie prawnicze będą musiały 1 maja 2011 r. zainstalo-
wać kasy fiskalne. Również lekarze odbywający wizyty u 
pacjentów, za które pobierają wynagrodzenie w swoim 
imieniu i na swój rachunek, powinni ewidencjonować 
świadczone usługi na kasie fiskalnej. 

Na rynku dostępne są małe kasy przenośne, które umoż-
liwiają ewidencjonowanie świadczonych usług także  
w miejscu wezwania. W tzw. nagłych przypadkach może 
być też wystawiona faktura za wykonaną usługę. Trans-
akcja taka nie wymaga wówczas zaewidencjonowania na 
kasie pod warunkiem, że zapłata za nią zostanie dokonana 
poprzez pocztę lub bank na rachunek bankowy podatnika 
(zgodnie z poz. 37 załącznika do rozporządzenia MF z 26 
lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadze-
nia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących).

Turnusy rehabilitacyjne bez VAT

Lekarz na wizytach 
a kasa fiskalna

ZMIANY PRAWNE

ODPOWIEDZI

Podatnicy, którzy dotąd nie odliczali podatku naliczone-
go w związku z takim transakcjami, mogą więc docho-
dzić zwrotu takich należności wraz z odsetkami, składa-
jąc korekty deklaracji VAT.

Wyrok ETS z 30.09.2010 r., C-395/09 – OasisEast sp. z o.o. 
przeciwko Ministrowi Finansów

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3066.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3918.htm
http://www.kpsld.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=731:projekt-ustawy-o-zwrocie-niektorych-wydatkow-zwizanych-z-zakupem-odziey-i-obuwia-dla-dzieci&catid=1:Aktualno<015B>ci&Itemid=18
http://www.mg.gov.pl/node/12711
http://www.mg.gov.pl/node/12601
http://www.krdp.pl/files/aktyprawne/138.pdf
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011044023001.pdf
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=242662&typ=news
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101380930
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl&newform=newform&Submit=Szukaj&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alld
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl&newform=newform&Submit=Szukaj&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alld
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AKTUALNOŚCI

Krajowa Izba Doradców Podatkowych 
przygotowała prezentację multimedialną na temat 

doradców podatkowych.

Prezentuje ona najważniejsze informacje na temat zawo-
du doradcy podatkowego. 

Doradca podatkowy 
– prezentacja

Polskie sądy uwzględnią prawomocne wyroki 
skazujące wydane w pozostałych państwach UE, 
uznające daną osobę za winną w sprawie o inny 

czyn niż będą cy przedmiotem postępowania 
karnego prowadzonego w naszym kraju. 

Od 2 lutego 2011 r. obowiązuje nowe 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 

stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli 
przestrzegania przepisów prawa celnego oraz 
innych przepisów związanych z przywozem  

i wywozem towarów.

Od 1 lutego br. obowiązuje nowe rozporządzenie 
Ministra Finansów z 3 listopada 2010 r. w sprawie 

zgłoszeń INTRASTAT.

Będzie można wystawiać, przesyłać i przechowywać 
rachunki w formie innej niż papierowa (czyli też 

w formie elektronicznej). 

Większość przepisów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
karny, usta wy – Kodeks postępowania karnego oraz usta-
wy – Kodeks karny skarbowy wejdzie w życie po 2 mie-
siącach od ogłoszenia.

Dotychczas oskarżony, który był skazany u nas za prze-
stępstwo podobne do popełnionego wcześniej za grani-

Określa ono warunki wykonywania kontroli przestrzega-
nia przepisów, przystosowania do rejestrowania i stoso-
wania receptur zarejestrowanych we agencji płatniczej, 
prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wy-
korzystywanych przy produkcji towarów wywożonych  
z refundacją wywozową, działalności w zakresie prawi-
dłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzysty-

Określa ono zarówno zasady dokonywania zgłoszeń IN-
TRASTAT i zasady postępowania w sprawach dotyczą-
cych tych zgłoszeń. Zgłoszenia i ich korekty należy teraz 
składać wyłącznie elektronicznie.

Nie będzie ponadto obowiązku umieszczania na rachun-
ku potwierdzającym dokonanie sprzedaży lub wykonanie 
usługi czytelnego podpisu wystawcy ani oznaczeń „ory-
ginał” i „kopia”. 

11 marca 2011 r. wejdzie w życie rozporządzenie Mini-
stra Finansów z 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opła-
ty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które mu-
szą być zawarte w rachunkach. 

Zagraniczne przestępstwa
uwzględnione 

Kontrola celników

Jak dokonać zgłoszenia 
INTRASTAT?

E-rachunki

ZMIANY PRAWNE
cą, nie był traktowany jako recydywista. Po zmianie bę-
dzie on odpowiadał przy zastosowaniu przepi sów pod-
wyższających karę z powodu tzw. powrotu do przestęp-
stwa, chyba że ma miejsce któryś z wyraźnie wskazanych 
w ustawie przy padków (np. dany czyn nie jest zabronio-
ny w prawie polskim bądź orzeczony w innym państwie 
unijnym rodzaj kary nie jest znany polskiemu ustawo-
dawstwu).

wanych przy produkcji towarów wywożonych z wnio-
skiem o refundację wywozową, prawidłowości wypłaty 
refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku 
wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizo-
wanych w ramach finansowania wspólnej polityki rolnej 
oraz wywozu i przywozu towarów podlegających ograni-
czeniom lub zakazom. 

Organy kontroli skarbowej nie mogą już 
kontrolować cen umownych w zakresie objętym 
ograniczeniami swobodnego kształtowania ich 

poziomu. 

Mogą badać jedynie prawidłowość stosowania cen urzę-
dowych, w tym urzędowych marż handlowych. – Od 26 
stycznia 2011 r. obowiązuje bowiem ustawa z 24 wrze-
śnia 2010 r. o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy  
o kontroli skarbowej.

Ceny wyjęte spod kontroli

http://www.krdp.pl/zapisz.php/plik/73
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110230121
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110230121
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102161422
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3597.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110400204
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101971309
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PROCEDURY PODATKOWE

PROJEKTY

Rządowy projekt ustawy o podpisach 
elektronicznych ma ułatwić stosowanie podpisu 

elektronicznego zarówno w administracji 
publicznej, jak i przez przedsiębiorców.

System rejestracji podmiotów świadczących usługi cer-
tyfikacyjne ma być uproszczony.

Projekt ustawy wprowadza podpis zaawansowany. Ma 
on być połączony z kwalifikowanym certyfikatem lub cer-
tyfikatem innego rodzaju. Może być złożony przez jego 
posiadacza zarówno z użyciem bezpiecznego urządze-

Co z e-podpisem?

Od 11 lutego br. obowiązuje nowe 
rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia 

za czynności doradcy podatkowego w 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów 

pomocy prawnej udzielonej przez doradcę 
podatkowego z urzędu. 

Określa ono wynagrodzenie za czynności doradcy po-
datkowego w postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi w sprawach obowiązków podatkowych  
i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej 
związanej z tymi obowiązkami stanowiące podstawę 
do zasądzania przez sąd kosztów zastępstwa prawnego 
oraz szczegółowe zasady ponoszenia kosztów pomocy 
prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego usta-
nowionego z urzędu. Wydanie tego aktu jest spowo-
dowane ostatnimi zmianami w ustawie o doradztwie 
podatkowym.

Wynagrodzenie doradcy 
przed sądem

STAWKI I WSKAŹNIKI

nia do składania e-podpisu, jak i bez takiego urządzenia 
(np. na podstawie rozwiązań składających się wyłącznie  
z oprogramowania). Korzystać z niego będą mogły i oso-
by fizyczne, i prawne. Przyporządkowany będzie wyłącz-
nie podpisującemu, co umożliwi jego identyfikację, oraz 
powiązany z danymi, do których się odnosi tak, aby każda 
późniejsza ich zmiana była możliwa do wykrycia.

Proponuje się także wprowadzenie pieczęci elektronicz-
nej. Będzie ona realizowana na podstawie rozwiązań 
technologicznych podobnych jak przy podpisie elektro-
nicznym. Znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie 
odbiorca oczekuje integralności dokumentu i pewności, 
że dany dokument pochodzi od danej organizacji, lecz 
nie jest zainteresowany tym, kto go konkretnie udostęp-
nił. Pieczęć może być wykorzystana np. przy automa-
tycznym wydawaniu zaświadczeń z rejestrów publicz-
nych czy masowym wystawianiu e-faktur.

Ustawa wprowadzi też nowe zapisy dotyczące certyfika-
tów atrybutów, tzn. zaświadczeń elektronicznych, powią-
zanych z certyfikatami weryfikującymi e-podpis. 

Tymczasem pojawił się w Sejmie nowy, podobny do po-
wyższego, projekt dotyczący podpisu elektronicznego. 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elek-
tronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, usta-
wy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności  
i dowodach osobistych przewiduje m.in., iż dla zachowa-
nia formy elektronicznej wystarczy złożenie oświadczenia 
woli w postaci danych elektronicznych opatrzonych pod-
pisem elektronicznym, który umożliwia identyfikację skła-
dającego oświadczenie oraz wykrycie każdej późniejszej 
zmiany jego treści. 

Zakłada się też wprowadzenie zaawansowanego podpisu 
elektronicznego, a także osobistego podpisu elektronicz-
nego (mającego służyć do komunikacji obywateli z pod-
miotami realizującymi zadania publiczne).

W mikroprocesorze dowodu osobistego mają zostać za-
pisane m.in. certyfikat podpisu osobistego oraz dane do 
składania elektronicznego podpisu osobistego. 

Proponowane zmiany mają też dotyczyć faktur elektro-
nicznych.

Zgodnie z opublikowanym 9. sprawozdaniem 
porównawczym dotyczącym e-administracji, na 
terenie całej UE zwiększyła się liczba osób, które 
mają obecnie dostęp do usług publicznych przez 

Internet. 

Usługi publiczne 
w Internecie

Średnia dostępność tych usług zwiększyła się w UE  
w latach 2009-2010 z 69% do 82%. Udostępnienie  
w Internecie większej liczby usług pomaga obniżyć 
koszty administracji publicznej i zmniejsza obciążenia 
biurokratyczne przedsiębiorstw i obywateli.

powrót do spisu treści

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3629.htm
http://www.kprm.gov.pl/rzad/legislacja/projekty_ustaw_rady_ministrow/projekty_ustaw/id:4696/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110310153
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101220826
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3768.htm
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1793771-p_1.htm
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PORADY

Przypominamy, że termin przygotowania 
sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania 
i Transferu Zanieczyszczeń za 2010 r. mija z dniem 

31 marca 2011 r.

Sprawozdanie do KRUiTZ

Sprawozdanie składają eksploatujący instalacje przemy-
słowe, które wymagają pozwoleń zintegrowanych, i np: 
• młyny węglowe o zdolności produkcyjnej powyżej  

1 Mg/h, 
• niezależnie eksploatowane oczyszczalnie ścieków 

przemysłowych, które obsługują jeden lub więcej 
rodzajów działalności wymienionych w załączniku  
I do unijnego rozporządzenia, o wydajności powyżej 
10 000 m3 na dobę, 

• zakłady przemysłowe do konserwacji drewna i pro-
duktów drewnopochodnych za pomocą środków 
chemicznych, o zdolności produkcyjnej powyżej 50 
m3 na dobę, 

• instalacje do wytwarzania produktów węglowych  
i bezdymnego paliwa stałego, 

• górnictwo podziemne i działalność z tym powiązaną, 
• górnictwo odkrywkowe i kamieniołomy, o powierzchni 

powyżej 25 ha terenu objętego rzeczywistą działal-
nością wydobywczą, 

• oczyszczalnie ścieków komunalnych, których wydaj-
ność pozwala na obsłużenie powyżej 100 tys. 
mieszkańców.

Jeżeli przedsiębiorca posiada bezpieczny podpis elektro-
niczny, to może złożyć sprawozdanie tylko w formie 
dokumentu elektronicznego przesłanego na adres 

e-mailowy właściwego WIOŚ. Jeśli zaś go nie posiada, 
to prócz formy elektronicznej, przesyła też podpisany 
wydruk sprawozdania. Sprawozdanie to należy złożyć 
wykorzystując aplikację internetową POL_PRTR zamiesz-
czoną na stronie internetowej www.prtr.gios.gov.pl. Do 
przygotowania sprawozdania potrzebne są dane o prze-
kroczeniach wartości progowych.

Za nieprzygotowanie sprawozdania PRTR grozi aż 10.000 zł  
kary. Sprawozdanie z uchybieniami i z niepoprawnymi 
danymi może być powodem nałożenia kary 5.000 zł. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra 
Infrastruktury w sprawie uciążliwości związanych  
z funkcjonowaniem reklam umieszczonych na ze-

wnątrz budynków lub w ich otoczeniu. 

RPO walczy z uciążliwymi 
reklamami

Mieszkańcy budynków, w okolicy których lub na któ-
rych umieszczono tego typu urządzenia skarżą się, iż 
reklamy świetlne i dźwiękowe, bardzo często o dość dużej 
powierzchni, umiejscowione są w zbyt bliskiej odległo-
ści od budynków mieszkalnych. Ponadto, podnosi się, iż 
ekrany reklamowe swym ostrym i migającym światłem nie 
dość, że oślepiają to i stwarzają mieszkańcom wysoce nie-
komfortowe warunki zwłaszcza po zmroku.

Rzecznik domaga się także zmiany przepisów dotyczących 
ekranów reklamowych przy drogach. Mogą one bowiem 
oślepiać kierowców i przez to powodować zagrożenie.

AKTUALNOŚCI

RPO wystąpił też do Przewodniczącego KRRiT w sprawie 
zwiększenia natężenia dźwięku w trakcie emisji reklam 
telewizyjnych i radiowych.

ZMIANY PRAWNE

Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy ujednolica w skali kraju sposób 

funkcjonowania takich placówek oraz standardy 
świadczonych w nich usług.  

Standardy dla ŚDS-ów

Rozporządzenie dzieli domy samopomocy na trzy typy 
(A, B i C), w zależności od kategorii osób, dla których są 

Próbkę wyrobu budowlanego należy pobrać, w 
miarę możliwości, w sposób uniemożliwiający znisz-
czenie lub uszkodzenie wyrobu budowlanego oraz w 

ilości umożliwiającej przeprowadzenie jej badań. 

Kontrole materiałów 
budowlanych

10 lutego br. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie pró-
bek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Określa ono m.in. wzór protokołu z pobrania próbki. 
Właściwy organ może bowiem w trakcie kontroli pod-
dać kontrolowany wyrób badaniom kontrolnym w celu 
ustalenia, czy wyrób rzeczywiście posiada deklarowane 
przez producenta właściwości użytkowe.

www.prtr.gios.gov.pl
http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2009/12/636397/1542655.pdf
http://www.rpo.gov.pl/index.php?md=980&strona=15810&s=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102381586
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110230122
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1793681-p_3.htm
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Obywatel, zamiast udowadniać dokumentami 
określony stan faktyczny lub prawny, będzie mógł 

składać oświadczenie, np. będzie mógł złożyć 
oświadczenie o niekaralności w miejsce zaświadczenia 

bądź oświadczenie o dochodach lub niezaleganiu z 
płatnościami wobec urzędu skarbowego.

Organ administracji nie będzie mógł żądać zaświadczenia 
na potwierdzenie faktów czy stanu prawnego, jeżeli dane 
te są możliwe do ustalenia na podstawie dostępu do in-
nych rejestrów.

– Parlament kończy prace nad ustawą o ograniczaniu ba-
rier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, 
przygotowaną przez rząd. Zakłada ona znowelizowanie 
szeregu ustaw poprzez likwidację utrudnień dla obywateli 
i przedsiębiorców oraz przez ograniczenie sfery regulacyj-
nej państwa. Większość zmian wejdzie w życie z dniem 
1 lipca 2011 r.

Zniesienie barier 
administracyjnych

De tektywem będzie mogła zostać osoba, która: 
ma ukończone 21 lat, nie była karana, ma co 

najmniej wykształcenie średnie, obywatelstwo 
polskie bądź inne go kraju UE, zdała pozytywnie 

egzamin i uzyskała licencję. 

Jak uzyskać licencję detektywa?

Kandydat na detek tywa nie będzie musiał przedkładać, 
po twierdzonego orzeczeniem lekarskim, zaświadczenia 
o sprawności fizycznej (co na razie jest wymagane). Nie 
zmieni się wymóg posiadania, nie zbędnych w zawodzie, 
odpowiednich predyspozycji psychicznych.

Egzamin na de tektywa będzie miał charakter spraw dzianu 
przeprowadzanego przez Ko mendanta Głównego Policji, 
nie rzadziej niż raz na kwartał.

Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy  
o usługach detektywistycznych wejdzie w życie 11 lipca 
2011 r. 

Nowe przepisy mają usprawnić system  
organizacji rynku rybnego i zapewnić efektywne 
uczestnictwo tego sektora we wspólnej polityce 

rybackiej UE.

Rynek rybny zorganizowany…

Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego 
wejdzie w życie 19 marca 2011 r. (oprócz niekonstytucyj-
nego art. 23). Określa ona: 

1. zadania i właściwość organów i jednostek organiza-
cyjnych w zakresie organizacji rynku rybnego;

2. wymagania dotyczące wprowadzania do obrotu pro-
duktów rybnych;

3. tryb uznawania i zasady funkcjonowania organizacji 
producentów i ich związków oraz organizacji między-
branżowych;

4. tryb i formy wykonywania kontroli w zakresie organi-
zacji rynku rybnego;

5. zasady przyznawania pomocy finansowej organiza-
cjom producentów;

6. właściwość organów w zakresie realizacji obowiąz-
ków informacyjnych i sprawozdawczych państwa 
członkowskiego dotyczących organizacji rynku ryb-
nego.

Karalne będzie stwarzanie zagrożenia dla życia 
lub zdrowia nawet jednej osoby oraz stwarzanie 
zagrożenia skutkującego znacznym obniżeniem 
jakości wody, powietrza i powierzchni ziemi oraz 

rozległymi zniszczeniami w świecie roślinnym  
i zwierzęcym. 

Będzie można za to dostać karę pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli zaś następstwem przestęp-
stwa przeciwko środowisku będzie ciężki uszczerbek na 
zdrowiu człowieka, to sprawca podlegał będzie karze po-
zbawienia wolności od roku do 10 lat. Jeżeli natomiast 
skutkiem zanieczyszczenia środowiska będzie śmierć 
człowieka, to sprawca może być pozbawiony wolności na 
okres od 2 do 12 lat. – Tak przewiduje rządowy projekt 
ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych 
innych ustaw.

Przestępstwa przeciwko 
środowisku ostro karane

PROJEKTY

przeznaczone. Dopuszcza jednak łączenie różnych typów 
domów. Zgodnie z przepisami domy będą funkcjono-
wały na podstawie statutu, regulaminu organizacyjnego 
i programu działalności i planu pracy na każdy rok. 
Rozporządzenie reguluje też m.in. tryb kierowania i przyj-
mowania do domu.

Na dostosowania się do nowych wymogów jest czas do 
31 grudnia 2014 r. 

http://www.mg.gov.pl/node/12703
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3656.htm
http://www.mg.gov.pl/node/12083
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5721
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110060017
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011034016801.pdf
http://www.trybunal.gov.pl/OTK/otk_odp.asp?droga=(otk_odp)&sygnatura=Kp%201/09
http://www.trybunal.gov.pl/OTK/otk_odp.asp?droga=(otk_odp)&sygnatura=Kp%201/09
http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5824/
http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5824/
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Pracownicy unijnych firm będą skuteczniej korzystać 
z prawa do informowania i konsultowania z nimi 

najważniejszych decyzji.

Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - 
Kodeks pracy wejdzie w życie 21 marca 2011 r. 

Nowe rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy wejdzie w życie 3 marca 2011 r.

Skazani zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu 
pracy będą musieli otrzymać co najmniej minimalne 

wynagrodzenie.

Dyskryminacja w ogłoszeniach o pracę zasługuje 
na karę, ale to nie rozwiąże znacznie głębszego 

problemu. 

– Tak wynika z rządowych założeń do projektu ustawy  
o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych.

Nowelizacja na celu m.in.:
• zwolnienie pracodawcy z obowiązku każdorazowego 

wydawania świadectwa pracy pracownikowi, jeśli 
pozostaje on w zatrudnieniu u tego samego praco-
dawcy na podstawie kolejnych umów terminowych, 

• odstąpienie od przeprowadzania wstępnych badań 
lekarskich osób przyjmowanych do pracy u dotych-
czasowego pracodawcy, które posiadają aktualne 
orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciw-
wskazań do pracy na określonym stanowisku, jeżeli 
warunki pracy na tym stanowisku nie uległy zmianie.

Określa ono: 
• tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania 

badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdro-
wia występujących w środowisku pracy;  

• przypadki, w których jest konieczne prowadzenie 
pomiarów ciągłych; 

Jeśli natomiast nie osiągnią oni pełnej miesięcznej normy 
czasu pracy, wynagrodzenie będzie określane proporcjo-
nalnie do liczby przepracowanych godzin. Rozwiązaniem 
zachęcającym do zatrudniania osadzonych ma być także 
utworzenie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych 
oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, powsta-
jącego m.in. z 25-procentowego odpisu potrącanego  
z pensji osób pozbawionych wolności.

– 8 marca br. wejdzie w życie ustawa z 3 lutego 2011 r.  
o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz nie-
których innych ustaw. 

Zdaniem Pracodawców RP, aby proces rekrutacyjny 
przebiegał prawidłowo, potrzeba zmian w mentalności 
pracodawców oraz nauczenia się zarządzania różnorod-
nością.

Firmy czy też agencje zatrudnienia w ogłoszeniach  
o pracę często dyskryminują potencjalnych kandydatów. 
Najczęstsze przypadki dotyczą określania z góry płci przy-
szłego pracownika, jego wieku lub sprawności. Za takie 
praktyki grozi kara grzywny.

Europejska rada zakładowa Mniej formalności pracodawców

Pomiary szkodliwych 
czynników

Więźniowie 
więcej zarobią

Dyskryminacja w ogłoszeniach 
to tylko czubek góry lodowej

PROJEKTY ZMIANY PRAWNE • wymagania, jakie powinny spełniać laboratoria wyko-
nujące badania i pomiary; 

• sposób rejestrowania i przechowywania wyników 
badań i pomiarów; 

• wzory dokumentów oraz sposób udostępniania wyni-
ków badań i pomiarów pracownikom. 

PORADY

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110360181
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110330166
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:6098/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110390202
http://www.pracodawcyrp.pl/stanowiska/art,5111,dyskryminacja-w-ogloszeniach-o-prace-to-tylko-czubek-gory-lodowej.html
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powrót do spisu treści

Kwota ta stanowi 250% przeciętnego wynagrodzenia  
w czwartym kwartale 2010 r., które wyniosło 3438,21 zł.

Zmianę wysokości zasiłku pogrzebowego wprowadza 
ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją 
ustawy budżetowej. Do końca lutego br. zasiłek pogrzebo-
wy wynosił 6.406,16 zł.

Z rehabilitacji leczniczej korzystać mogą ubezpieczeni za-
grożeni całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, 
osoby uprawnione do zasiłku chorobowego lub świad-
czenia rehabilitacyjnego oraz pobierający rentę okresową  
z tytułu niezdolności do pracy, którzy rokują jednak na 
odzyskanie sprawności organizmu. Rehabilitacja może 
być prowadzona zarówno w trybie stacjonarnym, jak  
i ambulatoryjnym.

ZUS zobowiązany jest sporządzić, a następnie przesłać in-
formację o uzyskanych w 2010 r. dochodach wszystkim 
osobom, które choć przez jeden miesiąc minionego roku 
otrzymywały z Zakładu świadczenie. 

Obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym 
pracodawcą w celu kontynuowania pobierania emerytury, do-
tyczy tylko tych osób, które przed 1 stycznia 2011 roku 
przeszły na emeryturę bez rozwiązania umowy o pracę.

Od 1 stycznia 2010 r. pracodawcy mają bowiem nowe 
obowiązki – muszą rozliczać i opłacać składki na Fundusz 
Emerytur Pomostowych (FEP). Zgłoszenie ZUS ZSWA 
płatnik musi przekazywać raz na rok w terminie do 31 
marca danego roku kalendarzowego za rok poprzedni.  
W innym terminie należy złożyć ZUS ZSWA np. w sytu-
acji, gdy pracownik wystąpi o przyznanie emerytury po-
mostowej – ZUS ZSWA należy złożyć w ZUS w terminie 7 
dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Organizacje pracodawców, w tym Pracodawcy RP, oraz 
przedstawiciele związków zawodowych z „Solidarności”  
i OPZZ krytykują rozwiązania zawarte w projekcie. Dopła-
ty pacjentów do leków wzrosną w 2012 r. o 18% – wynika  
z analizy przeprowadzonej przez Case–Doradcy na zlece-
nie PKPP Lewiatan i PZPPF.

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne 
ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju 
2011 r. m.in. dla osób prowadzących pozarolniczą 

działalność gospodarczą nie może przekraczać 
miesięcznie kwoty 8595,53 zł.

Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługiwać 
będzie w stałej wysokości 4 tys. zł.

Ponad 70 tys. osób przeszło w ubiegłym roku, 
oferowaną przez ZUS, rehabilitację leczniczą. Drugie 

tyle osób będzie rehabilitowanych w tym roku.  

Ponad 9 mln osób otrzyma PIT-y z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Wysyłka formularzy  

z informacją o uzyskanych dochodach potrwa do 
końca lutego. 

Nie wszyscy pracujący emeryci, do których dotarła 
informacja z ZUS, muszą rozwiązywać umowę 

o pracę, by dalej pobierać świadczenie.

Ustawa o emeryturach pomostowych nałożyła na 
płatników składek obowiązek dokonania zgłoszenia 
danych o pracy w szczególnych warunkach lub o 

szczególnym charakterze.

W Sejmie jest rządowy projekt ustawy o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Najwyższa podstawa
wymiaru składek 

Zasiłek pogrzebowy

ZUS pomaga 
w powrocie do pracy

PIT z ZUS

Emerytura a etat

Nowy obowiązek 
wobec ZUS!

Pacjenci będą płacić 
więcej za leki!

STAWKI I WSKAŹNIKI

PORADY

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110110122
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102381578
http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=420
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1725
http://www.zus.pl/pliki/formularze/zswa.pdf
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,414,pracodawcy-rp-nie-zgadzaja-sie-z-projektem-ustawy-o-refundacji-lekow.html
http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5504/
http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/2/pacjenci_beda_placic_wiecej_za_leki
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1737
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1730
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1729
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1735
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3491.htm
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UMOWY I PISMA

powrót do spisu treści

Zmiany w ustawie o broni i amunicji pozwalają 
łatwiej otrzymać zezwolenie na pistolet czy karabin. 

Będzie możliwość zarządzenia 
2-dniowego głosowania.  

Ograniczona została uznaniowość w przyznawaniu przez 
policję pozwoleń na broń. Policja musi wydać zgodę, je-
żeli osoba składająca wniosek przedstawi ważną przyczy-
nę, dla której stara się o broń, pomyślnie przejdzie bada-
nia lekarskie i nie będzie przy tym stanowiła zagrożenia 
dla siebie i „porządku publicznego” (nie może być także 
karana za przestępstwo karne lub skarbowe, np. za jaz-
dę po pijanemu).

Broń, na którą potrzebne jest zezwolenie, będzie można 
zakupić przez Internet.

Zezwolenie dostanie każdy, kto otrzymał broń w drodze 
spadku, darowizny bądź jako wyróżnienie.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
przewiduje też np. parytety na listach wyborczych oraz 
jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Se-
natu. Składa się ona z 2 części. Pierwsza zawiera przepisy 
wspólne dla wszystkich wyborów (np. dotyczące tworze-
nia obwodów głosowania, ustalania jego wyników, spo-
rządzania spisów i rejestrów wyborców, postępowania  
z protestami co do przebiegu i rezultatów elekcji, za-
sad finansowania i prowadzenia kampanii – w tym jej 
obsługi medialnej – oraz funkcjonowania komisji wy-
borczych (centralnej i terenowych). W drugiej części 
mieszczą się regulacje szczególne dla poszczególnych 
wyborów – do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europej-
skiego, Prezydenta RP oraz organów samorządu tery-
torialnego. W Kodeksie są też 3 załączniki, zawierające 
wykaz okręgów wyborczych.

Łatwiej o broń
Kodeks wyborczy

W Sejmie jest już rządowy projekt nowelizacji 
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym 

wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Proponuje się zmiany w zasadach realizacji programu 
preferencyjnych kredytów mieszkaniowych „Rodzina na 
swoim”, polegające m.in. na określeniu maksymalnego 
wieku kredytobiorcy (35 lat). Projekt zakłada też wyłą-
czenie możliwości finansowania tym kredytem nierucho-
mości z rynku wtórnego i ograniczenie przyjmowania 
wniosków do końca 2012 r.

Interia obawia się, czy wskutek zmian rodziny nie wylą-
dują na bruku.

Okrojenie 
„Rodziny na Swoim”?

PROJEKTY

Posłowie PiS proponują wyeliminowanie z Kodeksu 
cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami 

instytucji wieczystego użytkowania. 

Po wejściu w życie sugerowanej nowelizacji jego usta-
nawianie nie byłoby już możliwe. Istniejące zaś prawo 
użytkowania wieczystego ulegnie przekształceniu z mocy 
prawa w prawo własności nieruchomości na rzecz do-

Uwłaszczenie wieczystych 
użytkowników?

tychczasowego wieczystego użytkownika,. co powinien 
stwierdzić (deklaratywnie) decyzją właściwy organ.

Opłata za przekształcenie (z mocy prawa) wieczystego 
użytkowania we własność będzie odpowiadać – co do za-
sady – opłatom, jakie obecnie wnosi wieczysty użytkow-
nik, płatnym w tych samych czasokresach, przez okres 
do którego miało trwać, wg umowy lub decyzji, prawo 
wieczystego użytkowania. Jednak nie będzie możliwa ak-
tualizacja przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego obowiązujących w dacie wejścia w życie 
ustawy opłat rocznych, a pozostanie jedynie możliwość 
ich obniżenia, na wniosek uwłaszczonego.

Zgodnie z ustawą – Przepisy wprowadzające Kodeks 
wyborczy, nowe przepisy w sprawie wyborów wejdą  
w życie 1 sierpnia 2011 r.

Poza tym już 3 marca wejdzie w życie ustawa zmieniają-
ca obecne ordynacje wyborcze w celu szybszego wpro-
wadzenia parytetów na listach wyborczych – takich jak  
w Kodeksie wyborczym. Liczba i kobiet, i mężczyzn na 
danej liście nie będzie mogła być mniejsza niż 35% liczby 
wszystkich umieszczonych na niej kandydatów. 

Zanim wszedł w życie wprowadzono też zmiany do Ko-
deksu wyborczego, przewidujące zakaz publikacji płat-
nych ogłoszeń i audycji wyborczych w środkach maso-
wego przekazu, tj. w prasie, rozgłośniach radiowych oraz 
stacjach telewizyjnych.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110380195
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110210112
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3899.htm
http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5940/
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1793626-p_4.htm
http://biuletyny.interia.pl/rd.html?l=http://biznes.interia.pl/news?inf=1593710&b=7&e=11695&n=54
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3859.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110210113
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110340172
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110260134
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W związku z przyjęciem tzw. ustawy żłobkowej 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

przygotowało „Resortowy program rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

realizowany w latach 2011 – 2013”.

Celem Programu jest:
• stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych 

instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla małych dzieci,
• poprawa standardów funkcjonowania instytucji opie-

ki nad dziećmi do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach 
do 4 lat),

• umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia 
aktywności zawodowej,

• wspomożenie jednostek samorządu terytorialnego 
w tworzeniu instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla 
małych dzieci zgodnie z potrzebami lokalnej społecz-
ności.

Opieka nad najmłodszymi

W roku 2009 podpisane zostało nowe Porozumienie 
w sprawie współpracy w dziedzinie szkolnictwa 

wyższego w ramach Środkowoeuropejskiego Progra-
mu Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS III). Polska 

przyjęła niedawno ustawę o ratyfikacji Porozumienia. 

Na tej podstawie tworzone będą – tak jak w remach 
poprzednich edycji tego programu - sie ci współpra-
cy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co 

Ratyfikacja 
porozumienia o wymianie 

uniwersyteckiej

najmniej 3 krajów, przyznawane stypendia na staże 
krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki oraz 
prowadzone semina ria doskonalące, kursy językowe i 
kur sy specjalistyczne. Dodatkowo w ramach nowe-
go programu pomoc uzyskają nie tylko osoby wy-
jeżdżające na uczelnie państw współpracujących w 
celu odbycia części studiów bądź prowadzenia zajęć 
dydak tycznych, ale też realizujące pro jekty badaw-
cze czy inne przedsięwzię cia naukowe. 

Do tej pory w ramach programu CEEPUS II co roku 
uczestniczyło w różnych formach kształcenia i podno-
szenia kwalifikacji zawodowych ok. 400 polskich stu-
dentów, słuchaczy studiów doktoranckich oraz nauczy-
cieli akademickich. 

Wprowadzono nowe wzory: wniosku o udzielenie 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 

oraz wzór stempla potwierdzającego jego złożenie, 
wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie 

się, udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Wspólnot Europejskich, a także 

wzory stempli potwierdzających ich złożenie.  

Zawarte są one w obowiązujących od 2 lutego 2011 r. 2 
rozporządzeniach MSWiA: 
• w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie 

zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, fo-
tografii dołączanych do wniosku oraz wzoru stempla 
potwierdzającego złożenie wniosku; 

• w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie 
zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt re-
zydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, 
fotografii dołączanych do wniosków oraz wzorów 
stempli potwierdzających złożenie wniosków. 

Do wniosku należy dołączyć po 4 aktualne fotografie.

Formularze dla 
chcących zamieszkać w Polsce

UMOWY I PISMA

20 lutego br. weszła w życie ustawa z dnia 26 
czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach 

wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, 
która zniosła podział hipotek na zwykłe i kaucyjne.

Jedną hipoteką można więc teraz zabezpieczyć: 
• zarówno kwotę główną kredytu, jak i odsetki oraz 

inne należności uboczne wierzyciela, 
• kilka wierzytelności przysługujących tej samej oso-

bie,
• kilka wierzytelności przysługujących różnym oso-

bom – o ile są to wierzytelności służące sfinansowa-
niu tego samego przedsięwzięcia. 

Jedna hipoteka!

powrót do spisu treści

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3377.htm
http://www.mpips.gov.pl/_download.php?f=userfiles%2FFile%2FDepartament+Swiadczen+Rodzinnych%2Fmaluch_program_wyliczenia.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3720.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110230124
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110230125
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091311075
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Stanowi ono akt wykonawczy do ustawy z 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i określa 
m.in. wzór zaświadczenia na wykonywanie publicznego 
transportu zbiorowego, które powinno być wydane sa-
morządowym zakładom budżetowym wykonującym re-
gularne przewozy osób w dniu wejścia w życie ustawy.

W nowym rozporządzeniu podano też wysokość opłat za:
• wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego 

transportu zbiorowego oraz wtórnika zaświadczenia,
• zmianę zaświadczenia,
• wydanie potwierdzenia zgłoszenia przewozów, wtór-

nika potwierdzenia, wypisu z potwierdzenia oraz za 
zmianę potwierdzenia.

Nie zmieniła się wysokość mandatów za przekroczenie 
dozwolonej prędkości – od 50 do 500 zł. Podniesiono na-
tomiast grzywny za: 
• przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nie-

przystosowanym do tego celu – za to wykroczenie 
przewoźnik zapłaci 100 zł za każdą osobę przewożo-
ną w niewłaściwy sposób, maksymalnie 500 zł; 

• przewóz osób w liczbie przekraczającej maksymalną 
dozwoloną liczbę miejsc w pojeździe – wynosi ona te-
raz 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie 
więcej niż 500 zł.

Nie zmieniła się też liczba punktów, jakie kierowca otrzy-
muje za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Inne są opłaty dobowe. Można je znaleźć w załączniku 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grud-
nia 2010 r. 

– Tak wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek 
prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym 
oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.

1 marca br. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie 

dokumentów związanych z wykonywaniem 
publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów 

tych dokumentów.

Od 20 stycznia br. obowiązuje rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości 

grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych 
za wybrane rodzaje wykroczeń.

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują zmienione stawki 
opłat za przejazd po drogach krajowych. 

Od początku roku obowiązują 8,5% i 7% prowizje 
od pobranych opłat dla jednostek uprawnionych do 

pobierania opłat w transporcie drogowym. 

Transport zbiorowy

Mandaty za wykroczenia 
drogowe

Winiety
Prowizje 

STAWKI I WSKAŹNIKI

Przyjmując nowe limity emisji dwutlenku węgla, 
Parlament Europejski zapalił zielone światło na 
drodze ku bardziej ekologicznym i oszczędnym 

samochodom dostawczym.

Rozliczenie osiągniętego przez stacje demontażu 
poziomu odzysku i recyklingu następuje na 

podstawie ewidencji odpadów. 

Ekologiczne 
samochody dostawcze

Recykling 
wycofanych pojazdów

Nowe przepisy zawierają zachęty do produkcji bardziej 
ekonomicznych aut, ale także przewidują kary dla produ-
centów, którzy nie spełnią wymagań.

W tym roku obowiązują 3 nowe rozporządzenia MŚ doty-
czące odzysku i recyklingu wycofanych pojazdów:
• w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji;
• w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczą-

cej danych zgromadzonych w wykazie masy odpa-
dów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii 
oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia 
pojazdów wycofanych z eksploatacji;

• w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wyco-
fanych z eksploatacji. 

ZMIANY PRAWNE

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110050013
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102591773
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102501684
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102571736
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011040020501.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110140068
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20110215IPR13672/html/Na-drodze-do-ekologicznych-samochod%C3%B3w-dostawczych
http://www.europarl.europa.eu/activities/plenary/ta.do;jsessionid=CBFA68DF52FD1D1A85B272167A8BF888.node2?language=PL
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102021340
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102581760
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102251471
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W przypadku zgłoszenia pojazdu do pierwszej rejestra-
cji jego właściciel powinien dołączyć: wyciąg ze świadec-
twa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd 
z homologacji, na którego typ wydano w Polsce świa-
dectwo homologacji albo decyzję zwalniającą pojazd  
z homologacji, albo też wyciąg ze świadectwa homo-
logacji pojazdu lub świadectwo zgodności WE, o któ-
rym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 385/2009  
z dnia 7 maja 2009 r. Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 
wskazuje także, jakie dokumenty właściciel będzie mu-
siał dołączyć do stosownego wniosku w przypadku zgło-
szenia pojazdu sprowadzonego z zagranicy do pierwszej 
lub powtórnej rejestracji pojazdu. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 listopada 
2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowych czynności organów w sprawach związanych 
z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów doku-
mentów w tych sprawach modyfikuje natomiast m.in. 
regulacje dotyczące pierwszej rejestracji w Polsce samo-
chodu sprowadzonego z zagranicy, wprowadza przepi-
sy określające zasady powtórnej rejestracji takiego po-
jazdu. 

Ponadto wskazano, że przy pierwszej rejestracji no-
wego pojazdu starosta wykona kserokopię wyciągu ze 
świadectwa homologacji bądź odpisu decyzji zwalniają-
cej pojazd z homologacji, na podstawie których wpisu-
je dane techniczne samochodu. Potem zwróci dokument 
właścicielowi. 

Zmieni się dokumentacja potrzebna 
do rejestracji samochodu.

Rejestracja pojazdu Wskazano też, iż wyciąg ze świadectwa homologacji 
może to być wyciąg ze świadectwa homologacji wyda-
ny dla pojazdu, na którego typ wydano w Polsce pol-
skie świadectwo homologacji albo wyciąg ze świadec-
twa homologacji pojazdu lub świadectwo zgodności 
WE, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 
385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. 

Oba akty wejdą w życie 21 marca br. 

Czy zaświadczenia wydane do końca 2010 r. przez 
okręgową stację kontroli pojazdów tracą swoją 

ważność?

Od 25 lutego 2011 r. nie ma konieczności orzekania 
przez sąd wobec nietrzeźwych rowerzystów zakazu 
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Nie trzeba robić 
nowych przeglądów

Kto straci prawo jazdy?

Takie zaświadczenia pozostają nadal aktualne, o ile 
nie zostaną dokonane zmiany w badanym pojeździe, 
w wyniku których pojazd nie spełniałby już wymagań 
potwierdzonych tym zaświadczeniem – wyjaśniło Mini-
sterstwo Finansów.

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r. prze-
pisami, podatnicy nie mają już obowiązku dostarczania 
do naczelnika urzędu skarbowego kopii zaświadcze-
nia wydanego przez okręgową stację kontroli pojaz-
dów potwierdzającego spełnienie wymagań dla wyżej 
wskazanych pojazdów. Zaświadczenia te (podobnie jak 
i zaświadczenia wydane przed 2011 rokiem) podatnicy 
przechowują (wraz z innymi dokumentami związanymi  
z rozliczaniem podatku) do czasu upływu terminu 
przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Nowelizacja Kodeksu Karnego dostosowała przepisy do 
postanowienia sygnalizacyjnego TK. Skreślono słowa 

INTERPRETACJE
Kontrolę rodzaju paliwa używanego do napędu 
pojazdu przeprowadza się przez próbę kwasową 

dokonywaną przez inspektora Inspekcji Transportu 
Drogowego oraz analizę dokonywaną przez 

laboratorium posiadające certyfikat akredytacji  
w zakresie badań paliw płynnych. 

Kontrola paliwa

– Tak przewiduje rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju używa-
nego paliwa.

Minister Gospodarki określił zaś na nowo od 12 stycz-
nia 2011 r. wymagania jakościowe dla biokomponen-
tów, metody badań jakości biokomponentów oraz spo-
sób pobierania próbek biokomponentów.

„mechanicznych” w treści art. 42 § 2. Według nowego 
jego brzmienia zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów 
albo tylko określonego ich rodzaju, stosuje się wobec 
sprawców tzw. przestępstw komunikacyjnych popełnio-
nych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 
odurzającego (dotyczy to też osób, które zbiegły z miej-
sca wypadku). 

powrót do spisu treści

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:118:0013:0065:PL:PDF
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110360183
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110360182
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/informacje/badania_techniczne_-_info_na_strone.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110170078
http://www.trybunal.gov.pl/otk/teksty/otkpdf/2009/s_02p09.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102571735
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102491668
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18 lutego br. wspieranie rozwoju powiązań koope-
racyjnych o znaczeniu ponadregionalnym należy do 
zadań PARP. Zależnie od projektu maksymalna po-

moc może wynieść od 400 tys. do 20 mln zł. 

Poprawki przyjęte dnia 30 lipca 2010 r. do 
Konwencji o ustanowieniu Wielostronnej Agencji 
Gwarancji Inwestycyjnych, sporządzonej w Seulu 

dnia 11 października 1985 r., weszły w życie wobec 
Polski 14 listopada 2010 r.

Banki mają nową procedurę sporządzania wykazu 
osób uprawnionych z tytułu gwarancji wraz z 

wysokością należnego im świadczenia. 

Utrzymano możliwość udzielania wsparcia dla 
instytucji finansowych w 2011 r. przeznaczonego 

na przedsięwzięcia mające na celu utrzymanie 
płynności płatniczej oraz działania rekapitalizacyjne.

Rząd zatwierdził projekt zmiany Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, aby 

środki z programu były efektywniej wydawane. 
Przewidziano m.in. przekazanie dodatkowych 70 
mln euro na modernizację gospodarstw rolnych.

– To niektóre ze zmian wprowadzonych rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 lutego 2011 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy fi-
nansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka, 2007-2013.

Do zatwierdzenia rozszerzenia przez Zarząd pokrycia na 
ryzyka niehandlowe niewymienione w artykule 11 nie jest 
już potrzebny wspólny wniosek inwestora i kraju przyjmu-
jącego. Chodzi o następujące ryzyka: transfer waluty, wy-
właszczenie i podobne środki, zerwanie umowy, wojna lub 
niepokoje wewnętrzne. 

Zmiany dotyczą też inwestycji objętych działaniem Kon-
wencji. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 
r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymy-
wanych w podmiotach objętych obowiązkowym syste-
mem gwarantowania weszło w życie 8 lutego br. Ostatnia  
nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym  m.in. ograniczyła bowiem czas na wypłaty deponen-
tom środków gwarantowanych do 20 dni roboczych.

23 lutego weszła w życie, przygotowana przez rząd, ustawa 
z dnia 1 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez 
Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz usta-
wy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych. 

Pomoc miała być udzielana do końca 2010 r., w celu 
utrzymania płynności finansowej banków czy funduszy 
inwestycyjnych. Dotąd żadna z instytucji finansowych 
nie wystąpiła o wsparcie. Ponieważ jednak negatywne 
tendencje na międzynarodowych rynkach finansowych 
mogą występować też w 2011 roku, stąd zdecydowano 
o utrzymaniu instrumentów pomocowych, bez wskazy-
wania ram czasowych. 

Z pomocy mogą korzystać banki krajowe, zakła-
dy ubezpieczeń, fundusze emerytalne, domy ma-
klerskie oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

Zmieniło się też np. rozporządzenie w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty po-
mocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

Zmieniono wysokość limitów środków przeznaczonych na 
renty strukturalne. 

Wydłużenie terminu do składania wniosku o płat-
ność po upływie okresu pomocy, dla każdego z be-

Wparcie dla kooperantów
Zmieniona Konwencja MIGA

Systemy wyliczania w bankach

Pomoc dla 
zagrożonych instytucji

Co nowego w PROW?

ZMIANY PRAWNE
neficjentów z 90 dni do 180 dni wprowadziła zmiana 
rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków  
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej  
w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach 
jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. Również 3 lutego br. 
weszła w  życie zmiana rozporządzenia w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania „Działania infor-
macyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

-kredytowe. Wsparcie może być udzielone, jeśli 
wniosek uzyska pozytywną decyzję Komisji Europejskiej  
o zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110260135
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110260136
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110260136
http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:6043/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110360185
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110250132
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102571724
http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5897/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110380196
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110060026
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102581759
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110130064
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110130064
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110130063
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PROJEKTY

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt 
zmiany Prawa bankowego.

W Sejmie ciągle leży przygotowany przez KP 
SLD projekt ustawy o kasach oszczędnościowo-

budowlanych i wspieraniu przez państwo 
oszczędzania na cele mieszkaniowe.

Oddziały instytucji kredytowych będzie można 
przekształcać w banki krajowe.

Wysokość 3-letniego krajowego limitu 
skumulowanej kwoty pomocy de minimis dla Polski 

wynosi: w rolnictwie – 119.542.500 euro,  
w rybołówstwie – 21.125.000 euro. 

Spread walutowy (czyli różnica między kursem sprze-
daży i kursem zakupu danej waluty obcej) jest obecnie 
ustalany przez każdy z banków z osobna i osiąga wartość  
w granicach 5-10%. Różnica ta ma przekłada się na kosz-
ty obsługi zobowiązania wyrażonego w obcej walucie, 
tym bardziej, iż spread walutowy dotyczy nie tylko war-
tości kredytu, ale również naliczonych odsetek. Resort 
gospodarki zaproponował nowe zasady ustalania wide-
łek kursowych przez banki. Projekt przewiduje możliwość 
spłaty kredytu bezpośrednio w walucie, w której został 
on zaciągnięty, albo po kursie średnim NBP, zaś nie jak 
teraz – rynkowym. Według Waldemara Pawlaka klienci 
banków mieliby w ten sposób możliwość wyboru najko-
rzystniejszego dla siebie trybu spłacania walutowego kre-
dytu hipotecznego.

Propozycja ta adresowana jest do rodzin, które nie mogą 
liczyć na natychmiastową realizację swoich zamierzeń 
mieszkaniowych lub poprawę warunków mieszkaniowych 

Do uzgodnień trafił przygotowany przez resort finansów-
projekt nowelizacji ustawy – Prawo bankowe, ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – 
Ordynacja podatkowa. Przekształcenie takie ma polegać na 
utworzeniu przez instytucję kredytową banku krajowego  
w formie spółki akcyjnej poprzez wniesienie tytułem wkładu 
niepieniężnego wszystkich składników majątkowych tego 
oddziału przeznaczonych do prowadzenia działalności przez 
ten oddział, pod warunkiem że stanowią one przedsiębior-
stwo (bankowe) lub jego zorganizowaną część.

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowa-
nej kwoty pomocy de minimis na dzień 31 grudnia 2010 r.  
wyniosła zaś: w rolnictwie – 65.822.146,03 euro, a w ry-
bołówstwie – 314.036,31 euro. 

Ograniczenie spreadów?

Pomoc w oszczędzaniu 
na mieszkanie

Więcej banków?

Limity pomocy de minimis

poprzez hipoteczny kredyt komercyjny. Projekt określa 
zasady tworzenia i funkcjonowania kas oszczędnościowo-
-budowlanych, oszczędzania przez osoby fizyczne na cele 
mieszkaniowe oraz udzielania kredytów mieszkaniowych.

STAWKI I WSKAŹNIKI

Więcej danych zobowiązane są przekazać instytucje 
finansowe, dokonując wypłaty transferowej, 
odpowiednio następnej instytucji finansowej 

prowadzącej IKE albo zarządzającemu programem 
emerytalnym, bądź do urzędu skarbowego. 

Od 19 marca 2011 r. będą obowiązywały nowe 
wzory: zaświadczenia o pomocy de minimis oraz 
zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie. 

Od 3 lutego 2011 r. obowiązują wzory zawarte w roz-
porządzeniu MF z 31 grudnia 2010 r. w sprawie okre-
ślenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez 
oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym 
oraz terminu i trybu jej przekazywania.

Do wydawania zaświadczeń w odniesieniu do pomo-
cy udzielonej przed tym dniem stosuje się przepisy do-
tychczasowe. Nowe wzory określa rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis  
i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Informacje 
o środkach z IKE

Zaświadczenia o pomocy 
de minimis

UMOWY I PISMA

http://www.mg.gov.pl/node/12160
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http://www.kplewica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=700:projekt-ustawy-o-kasach-oszczdnociowo-budowlanych-i-wspieraniu-przez-pastwo-oszczdzania-na-cele-mieszkaniowe&catid=22:Projekty%20ustaw&Itemid=14
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