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s ł o w o  o d  d o r a d c y

T E R M I N Y
lipiec

5. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, FP i FGŚP - jednostki budżetowe  
i samorządowe zakłady budżetowe.
 
7. – Zapłata podatku w formie karty podatkowej za czer-
wiec. 

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

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

11. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne i FP za czerwiec – osoby fizyczne 
opłacające składki wyłącznie za siebie.

11. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec.

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

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

15. – Złożenie informacji podsumowującej (w wersji 
drukowanej) za czerwiec.

Drogi Kliencie,

Wakacje rozpoczęte! Czas pomyśleć o sobie. Zadbaj o siebie. Podaruj sobie odrobinę przyjemności. Nie-
ważne, czy spędzasz wakacje na długim urlopie, czy w mieście, pamiętaj, że to może być Twój czas. 

Poprawa koniunktury gospodarczej może także nastrajać optymistycznie,  w przeciwieństwie do rosnących 
cen. 

Integracja europejska jako źródło wzrostu gospodarczego, nowy budżet Unii, zwiększenie żywnościowego 
i energetycznego bezpieczeństwa Europy, kontynuacja procesu rozszerzenia UE oraz wzmocnienie unijnej 
polityki sąsiedztwa – to główne cele polskiej prezydencji, zapisane w programie polskiej prezydencji w UE. 
W lipcu br. Polska obejmuje bowiem przewodnictwo w Radzie UE, które będzie sprawować do końca roku. 
W obszarze ekonomiczno-finansowym jednym z priorytetów Polski będzie działanie na rzecz utrzymania 
stabilności w strefie euro - gdyż stan strefy euro ma wpływ na całą Unię - oraz wzmocnienia mechanizmów 
służących stabilizacji sytuacji wynikającej z kryzysu finansowego czy zadłużeniowego w niektórych pań-
stwach członkowskich. 

Twój Doradca Podatkowy
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PODATKI DOCHODOWET E R M I N Y
lipiec

powrót do spisu treści

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

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

20. – Wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fizycznych od pracowników zatrud-
nionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia  
i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.

20. – 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 
czerwiec. 

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

20. – Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowa-
nych za czerwiec.

20. – Wpłata na PFRON za czerwiec.

25. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.

25. – Złożenie informacji podsumowującej (składanej 
elektronicznie).

PORADY

Wakacje a podatki
Dlaczego należy domagać się paragonu od 

sprzedawców, czy pracując podczas wakacji za 
granicą trzeba zapłacić podatek w Polsce i do 

jakiej kwoty zwolniony od opodatkowania jest 
dochód dziecka podejmującego wakacyjną pracę.

– Przeczytaj koniecznie, co na ten temat radzi Minister-
stwo Finansów.

ODPOWIEDZI

Likwidacja działalności
Pytanie: Prowadzę sklep ze sprzętem RTV i AGD 

w formie spółki jawnej. Zamierzam zlikwidować tę 
działalność w bieżącym roku.  

W jaki sposób należy obliczyć podatek 
dochodowy od osób fizycznych z tytułu tzw. 

remanentu likwidacyjnego?

Odpowiedź: Nowelizacja ustawy o PIT z dniem 1 stycznia 
2011 r. wprowadziła radykalne zmiany dotyczące usta-
lania i opodatkowania dochodu w przypadku likwidacji 
działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółek 
osobowych lub jednoosobowej działalności gospodar-
czej. Został uchylony art. 24 ust. 3 nakazujący ustalenie 
na dzień likwidacji dochodu do opodatkowania od warto-
ści pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, 
materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, 
półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków 

oraz rzeczowych składników majątku związanego z wy-
konywaną działalnością, niebędących środkami trwałymi.
Jednocześnie został dodany m.in. art. 14 ust. 2 pkt 17, 
zgodnie z którym za przychody z działalności gospodar-
czej uważa się również przychody z odpłatnego zbycia 
składników majątku:
a. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodar-

czej prowadzonej samodzielnie,
b. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędą-

cej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej 
spółki

Zatem w 2011 r. w związku z likwidacją spółki jawnej 
nie będą musieli Państwo ustalać podatku dochodowego 
od remanentu likwidacyjnego (jednak wciąż będzie istniał 
obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na 
dzień likwidacji).

W przypadku gdy z tytułu likwidacji spółki, jako były 
wspólnik, otrzyma Pan:
1. środki pieniężne – ich wartość nie będzie stanowiła 

dla Pana przychodu;
2. inne składniki majątku – ich wartość będzie stanowiła 

u Pana przychód dopiero w momencie zbycia składni-
ka majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki. 

Z przychodu tego wyłączony natomiast będzie przychód 
z odpłatnego zbycia składników majątku, jeżeli od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną 
do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i nie na-
stępuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej.

Podobne zmiany wprowadzono w ustawie o CIT i mają 
one zastosowanie do wspólników spółek osobowych bę-
dących osobami prawnymi.

Renata Łabędź

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=4&dzial=609&id=257340&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=4&dzial=609&id=257340&typ=news
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PODATKI DOCHODOWE
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Usługi budowlane 
w Niemczech

Pytanie: Moja firma zajmuje się świadczeniem 
usług budowlanych. Często wykonuję prace 
budowlane w Niemczech. Kiedy zagraniczna 

budowa może zostać uznana za zakład, którego 
zyski będą opodatkowane w drugim kraju?

Odpowiedź: Zgodnie z polsko-niemiecką umową o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania, zyski polskiego przed-
siębiorstwa podlegają opodatkowaniu w Polsce, chyba 
że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w Niemczech 
poprzez położony tam zakład. W takim przypadku zyski, 
które można przypisać temu zakładowi będą podlegały  
w Niemczech. 

Wobec powyższego należy rozstrzygnąć, czy budowa pro-
wadzona na terenie Niemiec może być uważana za zakład. 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 
5a ust. 22 lit. b) podaje definicję zagranicznego zakładu, 
zgodnie z którą za zagraniczny zakład uważa się plac bu-
dowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na 
terytorium jednego państwa przez podmiot mający miej-
sce zamieszkania na terytorium innego państwa, chyba że 
umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której 
stroną jest Rzeczypospolita Polska stanowi inaczej.

Zgodnie z umową pomiędzy Rzeczpospolita Polską a Re-
publiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójne-
go opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od 
majątku (Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), plac budowy lub 
prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko 
wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż 12 miesięcy.

Głównym więc warunkiem uznania budowy za zakład 
jest kryterium czasu: o istnieniu zagranicznego zakładu 

można mówić dopiero wtedy, gdy budowa trwa dłużej 
niż 12 miesięcy. Kryterium to ma zastosowanie do każdego 
oddzielnego placu budowy. Tak więc, jeżeli prowadzi Pan 
kilka oddzielnych (nie związanych ze sobą) budów na te-
renie Niemiec, to okresu ich trwania nie sumuje się. Należy 
jednak pamiętać, że za jedną budowę będą uznane prace 
prowadzone w jednym miejscu, nawet jeżeli ich podstawą 
jest kilka kontraktów, pod warunkiem jednak, że stano-
wią one całość w sensie handlowym i geograficznym. Przy 
spełnieniu tego warunku plac budowy stanowi odrębną 
jednostkę nawet wtedy, gdy zamówienia zostały złożone 
przez kilka osób (na przykład budowa szeregu domów). 

Określenie „plac budowy, prace budowlane lub instala-
cyjne” obejmuje nie tylko budowę budynków, lecz rów-
nież budowę dróg, mostów lub kanałów, renowację ta-
kich budynków (obejmującą istotne prace budowlane, a 
nie tylko prace związane z utrzymaniem lub dekoracją), 
układanie rurociągów i prowadzenie prac ziemnych.

W celu ustalenia okresu trwania budowy za jej rozpoczę-
cie należy uznać dzień, w którym przedsiębiorca rozpo-
czyna swoją działalność, a więc wszelkie prace przygoto-
wawcze w państwie budowy. Okres budowy liczy się do 
dnia zakończenia budowy lub całkowitego jej zaniecha-
nia. Czasowe przerwy w czasie trwania budowy wchodzą 
do okresu liczonego jako jej trwanie. Tak więc, nawet jeśli 
prace są przerwane ze względu na złe warunki pogodo-
we lub oczekiwanie na materiały, to okres budowy jest 
liczony. 

Należy też mieć na uwadze to, że charakter budowy 
może polegać na tym, że działalność wykonawcy może 
być przemieszczana od czasu do czasu w miarę postępu 
prac. Tak więc prace prowadzone w różnych częściach 
kraju, ale związane z jedną budową (na przykład przy 
układaniu rurociągu lub budowie drogi), będą uważane 
za jedną budowę, bez względu na to, że nie jest ona pro-
wadzona w jednym miejscu przez 12 miesięcy.

W przypadku gdy okres budowy na terenie Niemiec 
przekroczy 12 miesięcy, zyski osiągnięte w związku z tymi 
pracami będą opodatkowane w Niemczech. W Polsce na-
tomiast dochód ten będzie zwolniony od opodatkowania, 
brany jednak będzie pod uwagę do ustalenia stopy pro-
centowej, która będzie zastosowana do dochodu podle-
gającego opodatkowaniu w Polsce.

Mariusz Makowski

Znów zmiany w podatkach 
dochodowych?

Komisja „Przyjazne Państwo” przygotowała 
projekt ustawy o zmianie ustaw o podatkach 
dochodowych, który dotyczy zasad ustalania 
różnic kursowych i opodatkowania leasingu.

Ma on na celu uproszczenie zasad ustalania dla ce-
lów podatkowych różnic kursowych i ich ujednolicenie  
z przepisami ustawy o rachunkowości. Komisja pro ponuje, 
by przy obliczaniu tych różnic w przypadku otrzymania 
należności lub zapłaty zobowiązań oraz sprzedaży czy 
kupna walut obcych były uwzględniane kursy, które były 
faktycznie zastosowane (z danego dnia). W pozostałych 
przypad kach bądź jeśli uwzględnienie faktycz nie zastoso-
wanego kursu waluty w danym dniu nie będzie możliwe, 
przyjmo wany będzie średni kurs ogłaszany przez NBP  
z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. 
W razie połączeń lub podziałów podmio tów ma być wy-
godna możliwość rezygnacji z rachunkowej me tody usta-
lania różnic kursowych.

PROJEKTY

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3869.htm
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SERWIS VAT

powrót do spisu treści

VAT dostosowany 
do norm unijnych

Zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, 
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników oraz ustawy o transporcie 
drogowym weszły zasadniczo w życie z dniem  

1 lipca 2011 r.

Wyjątkiem są przepisy dotyczące uproszczenia obowiąz-
ków podatników zagranicznych świadczących w Polsce 
okazjonalne przewozy osób, zmiany w ustawie o NIP  
i w ustawie o transporcie drogowym, które wejdą w ży-
cie 1 stycznia 2012 r.

Nowelizacja dostosowuje niektóre definicje w ustawie 
o VAT do określonych w rozporządzeniu wykonawczym 
Rady (UE) z 15 marca 2011 r., ustanawiającym środki 
wykonawcze do dyrektywy unijnej w sprawie wspólne-
go systemu podatku od war tości dodanej (VAT), oraz 
doprecyzo wuje lub rozszerza kilka przepisów. Ustawa 
wprowadza też uproszczoną procedurę rejestracji w za-
kresie identy fikacji podatkowej do celów VAT oraz rozli-
czenia podatku przez podmioty zagraniczne świadczące 
na terytorium RP okazjonalne przewozy drogowe osób 
pojazdami zarejestrowanymi za granicą.

Nie będzie już zakazu odliczenia podatku naliczonego  
w sytuacji, kiedy wystawcą jest podmiot nieuprawniony 
do wystawiania faktur. Od 1 lipca 2011 r., dzięki zmia-
nie art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT, faktury VAT 
wystawione przez podmiot niezarejestrowany na po-
trzeby podatku od towarów i usług, lecz dokumentujące 
faktycznie wykonane usługi bądź faktycznie dokonane 

ZMIANY PRAWNE
dostawy towarów, będą stanowić źródło pomniejszenia 
podatku należnego o naliczony wynikający z takich fak-
tur. 

Podatnicy i osoby prawne niebędące podatnikami mogą 
wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego na-
bycia towarów poprzez złożenie pisemnego oświadcze-
nia o takim wyborze lub podanie dokonującemu dosta-
wy numeru, pod jakim są zidentyfikowani na potrzeby 
podatku od wartości dodanej. Wybór ten będzie wią-
żący dla podmiotu, jak dotąd, 2 lata, licząc od końca 
miesiąca, w którym go dokonano.

Zmiana w art. 28b ust. 4 ustawy o VAT zapewnić ma 
opodatkowanie pojedynczej usługi, nabytej jednocze-
śnie dla celów związanych z działalnością gospodarczą, 
jak i wykorzystywanej dla celów prywatnych, wyłącznie 
w jednym miejscu.

Nowelizacja doprecyzowuje i rozszerza katalog odpa-
dów przetwarzalnych, co do których stosuje się w VAT 
mechanizm tzw. odwrócone go obciążenia, czyli osobą 
zobo wiązaną do rozliczenia podatku będzie nabywca,  
a nie sprzedawca. W ustawie pojawił się ponadto za-
łącznik zawierający katalog towarów, do których stosu-
je się mechanizm odwróconego obciążenia. Wykaz ten 
został poszerzony i nie obejmuje tylko złomu metali, 
lecz również inne odpady, których odzysk i przetwarza-
nie stwarza ryzyko wystąpienia nadużyć podatkowych. 
Mechanizm ten, zmieniający system naliczania i odli-
czania VAT w obrocie złomem, polega na przesunięciu 
obowiązku rozliczenia tego podatku ze sprzedawcy na 
nabywcę. Obowiązuje on od 1 kwietnia 2011 r.

Nowelizacja upraszcza rozliczenia dokonywane w walu-
cie obcej przez podatników świadczących usługi wstę-
pu na imprezy masowe. W przypadku tych usług kwoty 
mające zastosowanie do określenia podstawy opodat-
kowania wyrażone w walucie obcej mogą być przelicza-

ne na złote zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi 
na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych 
towarów.

Dodano do art. 28f nowy ustęp 2a ustawy o VAT do-
tyczący miejsca świadczenia usług transportu towarów 
na rzecz polskich podatników lub podatników z krajów 
trzecich w przypadku, gdy transport jest wykonywany  
w całości na terytorium kraju czy poza terytorium Unii 
Europejskiej.

Nowelizacja daje możliwość skorzystania z uproszczonej 
rejestracji w zakresie identyfikacji podatkowej dla celów 
podatku VAT oraz uproszczonego rozliczania podatku 
przez podmioty zagraniczne świadczące na terytorium 
RP okazjonalne przewozy drogowe osób pojazdami 
zarejestrowanymi za granicą. Warunkiem skorzystania  
z tej procedury jest niekorzystanie przez tych podatników  
z możliwości odliczenia podatku naliczonego, otrzyma-
nia zwrotu podatku lub zwrotu różnicy podatku, o której 
mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wynagrodzenie z VAT
 Nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe  

i naprawcze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym przewiduje, że wynagrodzenia 

syndyków, nadzorców sądowych, zarządców, 
tymczasowych nadzorców sądowych, zarządców 
przymusowych i kuratorów zostaną podwyższone 

o kwotę VAT. 

Dzięki niej będzie można zaliczyć VAT do kosztów sądo-
wych z tytułu należności dla poddanych opodatkowaniu 
tym podatkiem biegłych sądowych i innych osób wyko-
nujących czynności im zlecane w postępowaniu sądo-
wym, dochodzeniowym i administracyjnym.

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4201.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:PL:PDF
http://www.premier.gov.pl/rzad/projekty_ustaw/projekty_nowelizacji_ustaw/projekt_ustawy_o_zmianie_ustaw,6587/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3940.htm
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SERWIS VAT

Zmiany w przepisach 
wykonawczych

Ministerstwo Finansów, z uwagi na 
najnowszą ekspresową nowelizację ustawy 
o VAT, przygotowało zmiany w przepisach 

wykonawczych.

Przewiduje m.in. nowy wzór zgłoszenia (VAT-R). Z obowiąz-
ku ustanowienia przedstawiciela podatkowego zwolnieni 
będą podatnicy wykonujący czynności podlegające opodat-
kowaniu podatkiem od towarów i usług będący podmiotami 
posiadającymi siedzibę działalności gospodarczej lub stałe 
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na teryto-
rium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 
Resort finansów zakłada też zwolnienie z obowiązku skła-
dania zgłoszenia rejestracyjnego dla podmiotów świad-
czących na terytorium Polski wyłącznie usługi międzyna-
rodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób,  
o ile skorzystają ze szczególnej procedury uregulowanej  
w nowym rozdziale 7a ustawy o VAT.

Nowe przepisy określą też warunki stosowania zerowej 
stawki podatku przez niektóre organy i instytucje.

PROJEKTY

Już bez podwyżki VAT?
Posłowie PiS zaproponowali uchylenie przepisów 

umożliwiających warunkowe podwyższenie 
stawek podatku od towarów i usług, w razie 

gdyby relacja długu publicznego do PKB w latach 
2011-2013 przekroczyła 55%.

Zwracają bowiem uwagę na znaczny wzrost in flacji  
w ostatnim czasie. Zdaniem projektodawców podwyżka 
VAT wywołuje presję in flacyjną. Za wzrostem cen podą-
żają pod wyżki stóp procentowych.

ODPOWIEDZI

E-learning a kasa
Pytanie: Spółka z o.o. sprzedaje osobom 
fizycznym nieprowadzącym działalności 

gospodarczej książki oraz usługi edukacyjne 
przez Internet (tzw. e-learning). Usługi 

e-learningu polegają na umożliwieniu klientowi 

za wynagrodzeniem dostępu do portalu 
internetowego przez określony okres czasu. 
Klient płaci spółce przelewem na rachunek 

bankowy lub kartą kredytową. Każdemu klientowi 
wystawiana jest faktura VAT wskazująca imię 
i nazwisko klienta, w związku z czym istnieje 
możliwość zidentyfikowania, jakiej konkretnie 
transakcji dotyczy płatność. Spółka sprzedaje 
też płyty CD z programami komputerowymi, 
dlatego też zainstalowała kasę fiskalną. Czy w 
związku z koniecznością zainstalowania kasy 

fiskalnej, z uwagi na sprzedaż płyt CD, istnieje 
obowiązek ewidencjonowania za pomocą 

kasy rejestrującej również usług e-learningu 
świadczonych przez spółkę, pomimo że płatności 

za te usługi regulowane są przelewami lub kartami 
kredytowymi?

Odpowiedź: Obrót oraz kwoty podatku należnego ze 
sprzedaży płyt winien być ewidencjonowany przy zasto-
sowaniu kasy rejestrującej. Zastosowanie ma tu § 4 ust. 
1 pkt 7 rozporządzenia MF, który stanowi, że zwolnień 
z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku 
należnego w kasie fiskalnej, o których mowa w § 2 i § 
3, nie stosuje się, bez względu na wysokość obrotu, przy 
dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisany-
mi pakietami oprogramowania komputerowego, w tym 
również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowa-
nie: płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm ma-
gnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamię-
ci, kartridżów. Wskazane wyłączenie ze zwolnienia ma 
charakter przedmiotowy, w odróżnieniu od wyłączenia 
o charakterze podmiotowym, wskazanym np. w § 4 ust. 
1 pkt 1 rozporządzenia, który stanowi, że zwolnień nie 
stosuje się do podatników prowadzących działalność w 
zakresie sprzedaży gazu płynnego. Przepis § 4 ust. 1 pkt 
1 wyłącza z katalogu zwolnień określoną grupę podat-
ników; w tym przypadku cały obrót podatników prowa-

dzących działalność w zakresie sprzedaży gazu ziemnego 
winien być ewidencjonowany w kasie fiskalnej. Zatem 
zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zasto-
sowaniu kasy rejestrującej nie ma zastosowania przy 
dostawie m.in. płyt CD, w związku z czym obrót oraz 
kwoty podatku należnego ze sprzedaży płyt winien być 
ewidencjonowany przy zastosowaniu kasy rejestrującej, 
pozostałe usługi świadczone przez spółkę, w przypadku 
spełnienia wszystkich przepisowych warunków, zgod-
nie z § 2 ust. 1 i poz. 37 załącznika do rozporządzenia 
(obejmującą świadczenie usług, za które zapłata w cało-
ści następuje za pośrednictwem poczty, banku czy SKOK 
na rachunek bankowy podatnika pod warunkiem, że z 
ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jed-
noznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata 
dotyczył), korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewiden-
cjonowania obrotu i podatku należnego przy zastosowa-
niu kasy fiskalnej1.

1 Tak: wyrok WSA w Poznaniu z 20 listopada 2007 r., sygn. I 
SA/Po 1230/07

powrót do spisu treści

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4201.htm
http://www.mf.gov.pl/index.php?const=6&dzial=636&wysw=14&sub=sub17
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=11861&typ=news
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4315.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101380930
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/70F23C52E1
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INTERPRETACJE

Rozliczenie VAT przez 
wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota mieszkaniowa realizując wspólny 
interes właścicieli występuje w odmiennych rolach 

w przypadku nabycia towarów i usług  
w ramach zarządu nieruchomością wspólną oraz 

w przypadku nabycia towarów i usług na potrzeby 
utrzymania poszczególnych lokali właścicieli.

W pierwszym przypadku wspólnota, będąca jednostką 
odrębną od właścicieli lokali, nabywając towary i usługi 
dla celów nieruchomości wspólnej nie wykonuje żadnych 
czynności na rzecz właścicieli. W takiej bowiem sytuacji 
działa ona w imieniu własnym i na własny rachunek. 
Odbiorcą nabywanych towarów i usług jest wspólnota 
mieszkaniowa, jako odrębny od jej członków podmiot 
praw. W takim więc zakresie nie świadczy ona żadnych 
czynności opodatkowanych podatkiem od towarów  
i usług na rzecz właścicieli odrębnych lokali. Zatem uisz-
czanie przez członków wspólnoty należności tytułem 
pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie 
jest objęte przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług. W konsekwencji brak jest 
podstaw do fakturowania wewnętrznych rozliczeń mię-

Usługi związane z utrzymaniem 
akwenów portowych

Minister Finansów wydał interpretację ogólną 
dotyczącą zastosowania preferencyjnej stawki 

podatku od towarów i usług przy usługach 
związanych z utrzymaniem akwenów portowych  

i torów podejściowych.

Wskazał. m.in., że użyte w przepisie art. 83 ust. 1 pkt 
11 ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie „usług 
związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów 
podejściowych” obejmuje czynności mające na celu za-
pewnienie odpowiedniego stanu tych obiektów, w tym 
prawidłową ich funkcjonalność. W konsekwencji usługi 
w zakresie utrzymania akwenów portowych lub torów 

UMOWY I PISMA

Deklaracje 
Od 17 czerwca br. obowiązują nowe wzory 

deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D (i objaśnienia 
do nich) oraz VAT-8 i VAT-9M.

Nowe formularze określa rozporządzenie Ministra Finan-
sów z 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany rozporzą-
dzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów 
deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług.

Dotychczasowe wzory mogą być stosowane nie dłużej niż 
do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2011 roku.

podejściowych nie muszą ograniczać się tylko do usług 
wykonywanych bezpośrednio na tych obiektach. Efektem 
tych usług powinno być jednak utrzymanie akwenów 
portowych lub torów podejściowych w odpowiednim 
stanie, w tym zapewnienie ich funkcjonalności.

Z uwagi na różnorodność realizowanych inwestycji do-
tyczących akwenów portowych i torów podejściowych 
– prawidłowe zaklasyfikowanie ww. usług do usług obję-
tych normą prawną zawartą w art. 83 ust. 1 pkt 11 ww. 
ustawy wymaga każdorazowo szczegółowej analizy sta-
nu faktycznego.

dzy wspólnotą a jej członkami, w związku z ponoszonymi 
kosztami zarządu nieruchomością wspólną.

W drugim przypadku, gdy wydatki ponoszone są przez 
właściciela wyłącznie w związku z odrębną własnością lo-
kalu, wspólnota w zakresie nabywanych towarów i usług 
celem zaopatrzenia poszczególnych lokali występuje  
w odmiennej roli. Nabywa bowiem towary i usługi  
w swoim imieniu jednakże na rzecz właścicieli poszcze-
gólnych lokali, którzy dokonują na poczet tych zakupów 
stosownych wpłat. Tym samym wspólnota zakupując 
towary i usługi, które następnie przyporządkowuje po-
szczególnym lokalom, dokonuje ich odsprzedaży właści-
cielom lokali. W takiej sytuacji środki uiszczane przez wła-
ścicieli poszczególnych lokali na ich utrzymanie stanowią 
w istocie zapłatę za odsprzedawane im przez wspólnotę 
towary i usługi. W konsekwencji w odniesieniu do roz-
liczania wydatków związanych z utrzymaniem poszcze-
gólnych lokali, ponoszonych m.in. z tytułu zakupu przez 
wspólnotę towarów i usług do tych lokali, zastosowanie 
znajdą przepisy o podatku od towarów i usług. 

Wspólnota, dokonując odsprzedaży właścicielom loka-
li, zakupionych uprzednio w tym celu, towarów i usług 
związanych wyłącznie z utrzymaniem poszczególnych 
lokali, działa jako podatnik podatku od towarów i usług  
i w sytuacji niekorzystania przez nią ze zwolnienia pod-
miotowego, dokonywane przez nią czynności w ww. za-
kresie winny być dokumentowane fakturami, wystawia-
nymi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 106 ww. 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisach do 
niej wykonawczych.

Dokonana przez Ministra Finansów powyższa wykład-
nia przepisów prawa podatkowego nie wywołuje kon-
sekwencji wobec rozliczeń pomiędzy wspólnotą miesz-
kaniową a właścicielami lokali dokonanych uprzednio  
w sposób odmienny od wyżej przedstawionego.

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=259002&typ=news
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111260716
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=258993&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=258993&typ=news
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Odsetki znów w górę
Rada Polityki Pieniężnej postanowiła  

znów podwyższyć stopy procentowe NBP  
o 0,25 pkt. proc. 

Od 9 czerwca 2011 r. wynoszą one: 
• stopa referencyjna – 4,50% w skali rocznej; 
• stopa lombardowa – 6,00% w skali rocznej; 

STAWKI I WSKAŹNIKI

PROJEKTY

Rzecznik praw podatników
PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy powołującej 

rzecznika praw podatników. 

Rzecznik byłby wybierany przez Sejm na 5-letnią kadencję.

Proponowane regulacje mają służyć wzmocnieniu pozycji 
podatnika względem organów podatkowych. Do kompe-
tencji RPP należałaby: ochrona podatników w ich indywi-
dualnych sprawach, działalność sprawozdawczo-badaw-
cza, eliminacja niekorzystnych – w dłuższej perspektywie 
– dla budżetu państwa przepisów prawa oraz praktyk or-
ganów administracji. Rzecznik miałby m.in. prawo do in-
terwencji w wypadkach podejrzenia popełnienia pomyłki 
przez urząd skarbowy. ZMIANY PRAWNE

Roszczenia wobec 
Skarbu Państwa

6 lipca br. nastąpi wydłużenie terminu 
przedawnienia roszczenia z tytułu 

bezpodstawnego wzbogacenia związanego  
z orzeczeniem przepadku przedmiotów  

w postępowaniu karnoskarbowym. 

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy prze-
widuje, iż roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogace-
nia wygaśnie, jeśli powództwa nie wytoczono w terminie 
3 miesięcy, licząc od dnia, w którym powód dowiedział się 
o prawomocnym orzeczeniu przepadku przedmiotów, nie 
później jednak niż przed upływem 10 lat od dnia uprawo-
mocnienia się tego orzeczenia.

ORZECZENIA

Przerwanie biegu 
przedawnienia

Art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa dotyczący biegu terminu 

przedawnienia jest zgodny z Konstytucją.

Przepis ten dotyczy przerwania biegu przedawnienia zo-
bowiązania podatkowego wskutek zastosowania środka 
egzekucyjnego, o którym podatnik został powiadomio-
ny. Dotyczy zatem sytuacji, w której wysokość podatku  
i termin płatności są podatnikowi znane, a w stosunku do 

podatnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, 
zmierzające do przymusowego wyegzekwowania nieza-
płaconego w terminie świadczenia.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że płacenie podat-
ków jest konstytucyjnym obowiązkiem każdego. Za-
sadą jest zatem płacenie podatków, a nie ich unikanie 
i oczekiwanie na przedawnienie. Nie można traktować 
przedawnienia zobowiązań podatkowych jako konstytu-
cyjnie chronionego prawa podatnika. 

Trybunał uznał, że nie ma konstytucyjnych przeszkód, 
aby ustawodawca wprowadził możliwość wielokrot-
nego przerywania biegu przedawnienia, jeśli będzie 
to służyć należytemu wyegzekwowaniu świadczenia 
podatkowego.

Nie dopatrzył się też naruszenia zasady zaufania obywa-
teli do państwa i stanowionego przez nie prawa przez art. 
70 § 4 Ordynacji podatkowej, gdyż egzekucja podatko-
wa jest konsekwencją niewywiązania się przez podatni-
ka z istniejącego wcześniej obowiązku zapłaty podatku  
w określonej wysokości i w oznaczonym terminie. 

Wyrok TK z 21.06.2011 r., sygn. P 26/10

• stopa depozytowa – 3,00% w skali rocznej; 
• stopa redyskonta weksli – 4,75% w skali rocznej; 

Z tym samym dniem wzrosła też wysokość odsetek od 
zaległości podatkowych – do poziomu 14%, a stawka 
obniżonych odsetek od zaległości podatkowych – do 
10,50%.

Wcześniej odsetki od zaległości podatkowych wynosiły:

13,50 % od 12 maja 2011 r.
13 % od 6 kwietnia 2011 r.

12,50 % od 20 stycznia 2011 r.
12 % od 9 listopada 2010 r.

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2011/rpp_2011_06_08.html
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4360.htm
http://www.pis.org.pl/article.php?id=18772
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111290733
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2011/p_26_10.htm
http://www.trybunal.gov.pl/OTK/otk_dpr.asp
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110500557
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ZMIANY PRAWNE

Narażenie spółki 
na szkodę majątkową

Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu 
ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy 

do zajmowania się sprawami majątkowymi 
lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, 

prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej 
osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych 

mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego 
na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie 

niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody 
majątkowej – ma podlegać karze pozbawienia 

wolności do lat 3.
 
Jeśli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie tego 
przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Jeżeli sprawca przestępstwa działania na niekorzyść spół-
ki lub narażenia jej na szkodę majątkową działa w celu 

Transparentne zasady 
handlu emisjami

Głównym celem ustawy z 28 kwietnia 
br. o systemie handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych jest stworzenie 
przejrzystych regulacji, które dotyczą, m.in. 

zasad rozporządzania uprawnieniami do emisji, 
a także włączenia do systemu operacji lotniczych 

wykonywanych przez operatorów statków 
powietrznych.

Ustawa wprowadza zasadę swobodnego rozporządzania 
uprawnieniami do emisji i możliwość przenoszenia nie-
wykorzystanych uprawnień do emisji między okresami 
rozliczeniowymi.  Uprawnienia do emisji niewykorzysta-
ne w danym roku z okresu rozliczeniowego, zachowają 
ważność w kolejnych latach tego okresu, co ma ułatwić 
swobodny obrót i umożliwi efektywne wykorzystanie 
przyznanych uprawnień. 

Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji ga-
zów cieplarnianych tworzy transparentne regulacje, któ-
re dotyczą m.in.: zakwalifikowania instalacji do objęcia 
systemem, włączenia do systemu operacji lotniczych wy-
konywanych przez operatora statku powietrznego, zasad 
rozporządzania uprawnieniami do emisji, zasad zdoby-
wania uprawnień do emisji w drodze aukcji oraz stwo-
rzenia efektywnego systemu sankcji zabezpieczających 
wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy.

Nowa regulacja dokonuje także transpozycji prawa UE  
i w swoich rozwiązaniach odnosi się zarówno do obecne-
go okresu rozliczeniowego, tj. 2008–2012, jak i kolejnych 

ośmioletnich okresów rozliczeniowych, które rozpoczną 
się od 1 stycznia 2013 r.

Rozpoczął się ponadto proces zbierania danych od pro-
wadzących instalacje objęte systemem handlu uprawnie-
niami do emisji. Posłużą one do opracowania tzw. Kra-
jowych Środków Wykonawczych, czyli projektu wykazu 
instalacji objętych systemem w okresie rozliczeniowym 
rozpoczynającym się od 2013 r., wraz z przyznaną im 
liczbą uprawnień do emisji na poszczególne lata okresu 
rozliczeniowego 2013-2020.

Zgodnie z informacjami odnotowanymi w rejestrach 
państw członkowskich emisje gazów cieplarnianych  
z przedsiębiorstw uczestniczących w unijnym systemie 
handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) wzrosły o po-
nad 3 proc. w ubiegłym roku.

osiągnięcia korzyści majątkowej, grozi mu kara pozba-
wienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

– Nowe regulacje wprowadza ustawa z 9 czerwca 2011 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw.

Dogodniejsze zawieszenie 
działalności

 Ustawa z 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej oraz nie-

których innych ustaw przewiduje m.in. skrócenie 
okresu oczekiwania na urzędowe informacje oraz 

możliwość elektronicznej reprezentacji firmy, 

Będzie można zawiesić działalność gospodarczą na okre-
śloną liczbę dni, miesięcy albo miesięcy i dni. Minimal-
ny okres zawieszenia to 30 dni (a w lutym – krótszy).  
W ten sposób zostanie zapewniona ciągłość okresów 
składkowych, od których zależy np. nabycie uprawnień 
do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Dotąd mini-
malny okres zawieszenia wynosił miesiąc, co uniemoż-
liwia przedsiębiorcom zawieszającym działalność na ten 
okres zachowanie uprawnień z ubezpieczeń społecznych. 

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą  
w różnych formach będą mogli zawiesić działalność w tyl-
ko jednej z nich, prowadząc w pozostałych. 

Nowelizacja wprowadza wiele roz wiązań dotyczących 
uruchomienia od 1 lipca 2011 r. Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej jako elektronicznej 
platformy do zdalnej reje stracji firm (tzw. zasada „zero 
okienka”). Umożliwia ponadto dołączenie do wniosku 
o wpis do Centralnej Ewi dencji oświadczenia o wyborze 
formy opodatkowania podatkiem PIT.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111220695
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/15592_system_handlu_uprawnieniami_do_emisji_przypominamy_o_obowiazku_uzyskania_zezwolenia_dla_instalacji.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/15630_bezplatne_przydzialy_uprawnien_do_emisji_dla_operatorow_lotniczych.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/archiwum/7_aktualnosci/15097_handel_emisjami_transparentne_zasady.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/15568_bezplatne_przydzialy_uprawnien_do_emisji_w_okresie_2013_2020.html
http://www.polskawue.gov.pl/Handel,uprawnieniami,do,emisji,gazow,cieplarnianych,8440.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111330767
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111310764
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Eliminuje też obowią zek uzyskiwania zaświadczeń o wpi-
sie do rejestru REGON. Informacje te będą udostępniane 
na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystyczne-
go lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej ePUAP.

PROJEKTY

Zmiany w zamówieniach 
publicznych wzmocnią 

ochronę przemysłu obronnego
Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji 

ustawy Prawo zamówień publicznych, aby 
umożliwić wdrożenie wszystkich przepisów 

dyrektywy obronnej 2009/81/WE dotyczącej 
udzielania zamówień w dziedzinie obronności  

i bezpieczeństwa. 

Do ustawy zostanie włączony nowy rozdział zawierają-
cy przepisy dotyczące tych zagadnień. W efekcie ma po-
wstać pełna, przejrzysta i spójna regulacja, w której zosta-
ną ujęte procedury udzielania różnego rodzaju zamówień 
publicznych na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

Likwidacja odrębnego 
postępowania w sprawach 

gospodarczych
Spory między przedsiębiorcami będą 

rozpoznawane przez sądy powszechne  
w zwykłej procedurze cywilnej, jednak przez 

wyspecjalizowane wydziały gospodarcze 
(sądy gospodarcze). To jedno z ważniejszych 

postanowień zawartych w rządowym projekcie 
nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.

Rząd uznał, że obecnie nie ma podstaw do utrzymywania 
odrębnego postępowania procesowego dla spraw gospo-
darczych. Sprawy takie nie różnią się rodzajem żądań od 
żądań występujących w sprawach cywilnych. Zmiany te 
mają zmniejszyć formalizm procedur sądowych i umoż-
liwić kompleksowe i sprawiedliwe rozstrzyganie spraw 
gospodarczych.

Minister Sprawiedliwości zaproponował także szereg 
przepisów wzmacniających system egzekucji. Komor-
nicy będą mogli przede wszystkim wymierzać większe 
grzywny. I tak, za nieuzasadnioną odmowę wyjaśnień 
kara wzrośnie z 500 zł do 2 tys. zł, za przeszkadzanie w 
przeprowadzaniu czynnościach komorniczych – z 200 zł 
do 1 tys. zł, a za nieudzielanie informacji przez praco-

dawcę w egzekucji z wynagrodzenia za pracę – z 500 zł 
do 2 tys. zł. Takie sankcje zapewnią bardziej skuteczną 
realizację zadań przez komornika.

Kolejne ułatwienia dla firm
Rząd przyjął założenia do tzw. drugiej ustawy 
deregulacyjnej, która zawiera kolejne przepisy 

sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, 
innowacyjności i konkurencyjności. 

Tzw. pierwsza ustawa deregulacyjna zacznie obowią-
zywać od lipca br. i zastąpi m.in. składanie zaświadczeń 
oświadczeniami. Kolejna inicjatywa rządu oznacza kon-
sekwentne kontynuowanie procesu likwidacji zbędnych 
regulacji, utrudniających przedsiębiorcom prowadzenie 
działalności gospodarczej.

Rząd proponuje skrócenie okresu przedawnienia – z 10 
do 5 lat – należności z tytułu składek do ZUS i KRUS. 
Obecny przepis rodzi uciążliwe obowiązki dla płatników, 
którzy przez 10 lat nie mają pewności co do wygaśnięcia 
zobowiązań wobec ZUS lub KRUS.

Założono, że przekazywanie przez płatnika pracowni-
kowi informacji o zapłaconych za niego składkach do 
ZUS i NFZ będzie realizowane raz na rok lub na jego 
żądanie częściej. Comiesięczny, pisemny obowiązek in-
formowania pracowników o odprowadzanych składakach 
jest uciążliwy szczególnie dla średnich i dużych firm. Cho-
dzi zwłaszcza o znaczne koszty związane z przygotowa-
niem i drukiem formularzy ZUS RMUA.

Nowe rozwiązania umożliwią też przesyłanie niektó-
rych dokumentów w postaci elektronicznej. Przewi-
dują także skrócenie przechowywania – z 10 do 5 lat 
– kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów 
miesięcznych ZUS. Pracownik będzie miał też prawo do 

wykorzystania zaległego urlopu do końca lipca roku na-
stępnego. Obecnie jest to konieczne do 31 marca. Nowa 
propozycja umożliwi pracodawcy lepszą organizację pra-
cy w firmie, a pracownikowi – ułatwi zorganizowanie wy-
poczynku wiosną lub latem.

Rząd chce także zapewnić organizacjom pracodawców  
i związkom zawodowym prawo występowania do mini-
stra finansów o dokonanie ogólnych interpretacji podat-
kowych. Obecnie wyłącznie minister finansów decyduje 
o potrzebie dokonania interpretacji ogólnej przepisów 
prawa podatkowego. Proponowane uprawnienie zwięk-
szy pewność prawną firm związaną z wykonywaną dzia-
łalnością gospodarczą.

Są to rozwiązania, które likwidują najbardziej uciążliwe 
bariery prawne i administracyjne. Rząd oczekuje, że dzię-
ki nim zostanie odblokowany potencjał przedsiębiorców, 
zwiększy się efektywność i wydajność pracy w firmach.

http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/zalozenia_do_projektu_ustawy_o,6898/
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/projekt_ustawy_o_zmianie_ustaw,6584/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4332.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4332.htm
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3211,zredukowanie-formalizmu-procesowego-ulatwienia.html
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/zalozenia_do_projektu_ustawy_o,6728/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111060622
http://www.mg.gov.pl/node/13600
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Dzięki nowelizacji ma nastąpić racjonalizacja wydatków 
publicznych dotycząca zakupów na rzecz obronności  
i bezpieczeństwa. Projektowane przepisy umożliwić mają 
dokonywanie lepszych jakościowo dostaw, usług i robót 
budowlanych w dziedzinach obronności i bezpieczeń-
stwa, po atrakcyjnych cenach, co w konsekwencji powin-
no obniżyć wydatki budżetu państwa na te cele.

AKTUALNOŚCI

Zalecenia Komisji dla państw
 Komisja Europejska przyjęła 27 pakietów zaleceń 

skierowanych do poszczególnych krajów UE,  
a także zbiór zaleceń dla ogółu państw należących 

do strefy euro na 2011 r. 

Zamówienia publiczne 
w Europie

Komisja Europejska prowadzi konsultacje 
dotyczące obecnej sytuacji na rynku zamówień 
publicznych w Unii Europejskiej oraz w krajach 
trzecich, a także możliwych skutków legislacji 

europejskiej w tym zakresie.

Konsultacje potrwają do 2 sierpnia 2011 r.

Komisja zamieściła też na swej stronie internetowej do-
kumenty dotyczące ewaluacji reguł obowiązujących  
w zamówieniach publicznych.

Handel strategicznymi 
towarami

 Rada Ministrów przyjęła propozycję nowelizacji 
ustawy o obrocie z zagranicą towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym 
dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. 

Ma ona uprościć m.in. postępowanie w zakresie wydawania 
zezwoleń na obrót z zagranicą towarami, technologiami i 
usługami o znaczeniu strategicznym zarówno dla przedsię-
biorców, jak i dla administracji. Rozszerza także zakres pod-
miotów uprawnionych do udziału w takich transakcjach. 
Dzięki temu, więcej podmiotów mających upoważnienie 
do posiadania towarów o znaczeniu strategicznym będzie 
mogło także dokonywać obrotu tymi towarami z zagranicą.

Nowe dowody od 2013 r.
 Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy 
o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji 

ludności przesuwa termin wydawania nowych 
dowodów osobistych na 1 stycznia 2013 r.   

Początek obowiązywania ustawy o ewidencji ludności 
ustalono zaś na 1 stycznia 2012 r. 

Załatw sprawę w urzędzie 
przez Internet

Od 9 czerwca można załatwić wiele spraw admi-
nistracyjnych za pośrednictwem Internetu, w tym 
przesłać elektronicznie do urzędu wnioski m.in. o 
„becikowe”, o stypendium szkolne, uzyskać odpis 

z ksiąg stanu cywilnego czy dokonać wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej. 

Jest to możliwe dzięki usłudze bezpłatnego Profilu Zaufa-
nego na ePUAP.

Podsumowanie 
pierwszego roku EKW 

Od dnia uruchomienia usługi było prawie 20 
milionów wglądów do elektronicznej księgi 

wieczystej. Każdego dnia na stronę ekw.ms.gov.pl 
jest średnio ponad 58 tysięcy wejść!

Przeglądanie przez Internet ksiąg wieczystych, znaj-
dujących się w Centralnej Bazie Danych, możliwe jest 
po podaniu numeru księgi wieczystej prowadzonej  
w postaci elektronicznej.Treść księgi wieczystej znajdują-
cej się w Centralnej Bazie Danych można przeglądać wraz 
ze wzmiankami dokonanymi przez sąd.

Mają one pomóc państwom członkowskim w takim do-
stosowaniu polityki gospodarczej i społecznej, jakie za-
pewni wzrost gospodarczy, nowe miejsca pracy, a także 
stabilność finansów publicznych.

Państwa członkowskie powinny dokonać wdrożenia tych 
zaleceń w ciągu kolejnych 12–18 miesięcy. W zaleceniach 
wezwano do przyspieszonego wdrożenia środków, które 
umożliwią osiągnięcie postępu w realizacji unijnej długo-
terminowej strategii gospodarczej, jaką jest strategia Eu-
ropa 2020.

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1405
http://ec.europa.eu/polska/news/110607_rekomendacje_pl.htm
http://www.polskawue.gov.pl/Komisja,przedstawia,zalecenia,dla,poszczegolnych,panstw,czlonkowskich,na,2011,r.,8695.html
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1402
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1403
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/zalozenia_do_projektu_ustawy_o,6682/
http://www.mg.gov.pl/node/13529
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111330768
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/9163/Zalatw_sprawe_w_urzedzie_przez_Internet.html
http://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=13237
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3299,prawie-20-milionow-wgladow-do-elektronicznej.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/225&format=HTML&aged=1&language=PL&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/225&format=HTML&aged=1&language=PL&guiLanguage=fr
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ZMIANY PRAWNE

Kobiety w porze nocnej
Przyjęto ustawę zezwalającą Prezydentowi RP 

na wypowiedzenie Konwencji międzynarodowej 
o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrud nionych w 

przemyśle, podpisanej w Bernie 26 września 1906 r. 

Ów akt praw ny zakazuje zatrudniania pracownic w go-
dzinach nocnych, co było podykto wane głównie dąże-
niem do ochrony ro dziny oraz przekonaniem, że kobiety 
są fizycznie słabsze od mężczyzn i należy się im specjalne 
traktowanie. W obecnych czasach tego typu podejście 
jest niezgod ne z zasadą równości płci. Godzi zatem nie 
tylko w polską Konstytucję, lecz także w normy unijne, co 
spowodowało, że wiele krajów Wspólnoty wypowiedziało 
już tę konwencję. Postanowiła to uczynić również Polska.

STAWKI I WSKAŹNIKI

Zatrudnionym więźniom 
trzeba więcej płacić

Będą obowiązywać wyższe stawki wynagrodzeń dla 
skazanych. Najwięcej zarobią mistrzowie zawodu – 

od 100 do 125% minimalnego wynagrodzenia,  
a najmniej pomocnicy – od 100 do 110%. 

6 lipca br. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spra-
wiedliwości z 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

Ochrona personelu domowego
Jest szansa, że pracownicy, głównie kobiety, 

wykonujący różne prace domowe, będą lepiej 
chronieni.

Zajmujący się gotowaniem, sprzątaniem, opieką nad 
dziećmi, osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, ogrod-
nicy, gospodarze domu lub szoferzy mogą uzyskać takie 
same prawa jak inni pracownicy. Tak przewiduje przyjęta 
ostatnio przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) 
Konwencja w sprawie personelu domowego. 

Ma ona zagwarantować rozsądne godziny pracy (co naj-
mniej 24 godziny ciągłego odpoczynku w tygodniu), ja-
sne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz wynagrodzenia, 
przestrzeganie podstawowych zasad i praw pracy przez 
pracodawców (w tym wolności zrzeszania się i prawa do 
negocjacji zbiorowych).

AKTUALNOŚCI

FGŚP do poprawki
 Rząd proponuje zmiany dotyczące Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Dotychczasowa praktyka funkcjonowania Funduszu 
ujawniła niektóre obszary, które utrudniają wypłatę 
niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pra-
cowniczych. Chodzi np. o niemożność wypłaty świadczeń  
w sytuacji, gdy upadłość podmiotu znajdującego się na 
terytorium Polski została ogłoszona przez sąd państwa 
członkowskiego UE (z wyłączeniem Danii). Zgodnie  
z nowym przepisem, Fundusz wypłaci pracownikom tego 
przedsiębiorstwa należne świadczenia.

Doprecyzowano, że syndyk, likwidator lub inna osoba 
zarządzająca majątkiem pracodawcy będą mieli jeden 
miesiąc na przygotowanie i złożenie kierownikowi biura 
terenowego Funduszu zbiorczego wykazu pracowników.
Fundusz będzie mógł umorzyć należności w sytuacji, 
gdy występuje on o zwrot lub prowadzi postępowanie 
egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych lub praco-
dawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działal-
ności gospodarczej na skutek likwidacji lub ogłoszenia 
upadłości firmy. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, 
Fundusz będzie mógł ustalić warunki spłaty należności 
przedsiębiorcom przy założeniu, że pomoc ta nie będzie 
traktowana jak pomoc publiczna w rozumieniu przepisów 
ustawy o pomocy publicznej.

Zgodnie z nowymi przepisami, Fundusz będzie miał moż-
liwość ustalania warunków zwrotu należności. Przepisy te 
skierowane są do przedsiębiorców prowadzących działal-
ność gospodarczą, którzy nie są w trudnej sytuacji ekono-

PROJEKTY micznej, a którym pomoc będzie udzielana na zasadach 
de minimis, oraz do przedsiębiorców w trudnej sytuacji 
finansowej.

Fundusz będzie mógł fakultatywnie umarzać należności, 
gdy postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fi-
zycznych lub przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali 
działalności zostało umorzone w całości z urzędu.

Ponadto Fundusz będzie miał możliwość zawrzeć nowe 
porozumienie w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń.

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4128.htm
http://www.mop.pl/html/miedzynarodowe_standardy/kobiety_1906.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111290746
http://www.mop.pl/html/index1.html
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/pracownicy_domowi_beda_lepiej_chronieni
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/projekt_ustawy_o_zmianie_ustaw,6727/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4344.htm
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AKTUALNOŚCI

Subkonta ubezpieczonych 
już aktywne

8,5 mln subkont osób ubezpieczonych w I i II 
filarze powstało w systemie informatycznym ZUS. 

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
z 25 marca 2011 roku nałożyła na ZUS obowiązek utwo-
rzenia specjalnych subkont ubezpieczonych, na których 
księgowane jest 5% podstawy wymiaru składki emery-
talnej.

O przyszłych emeryturach…
Co zrobić, aby w obliczu niżu demograficznego 

i wydłużającego się życia nasze dochody na 
emeryturze za 20-30 lat dawały gwarancje 

finansowej stabilności, zastanawiali się uczestnicy 
III Kongresu Bancassurance zorganizowanego przez 

Gdańską Akademię Bankową. 

Długoterminowe uwarunkowania systemu emerytalnego są 
w pierwszym rzędzie pochodną sytuacji demograficznej, na 
którą składają się: niepokojąco zmniejszająca się liczba uro-
dzeń (współczynnik dzietności zbliża się do najniższego w 
ostatnim półwieczu poziomu z 2003 roku: 1,22) i będące 
niewątpliwym sukcesem naszych czasów coraz dłuższe życie. 

ZUS stawia na obrót 
bezgotówkowy

Jak zachęcić emerytów i rencistów do korzystania 
z rachunków bankowych? Strategię w tym 

zakresie mają opracować same banki i instytucje 
finansowe. 

W czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił 
konkurs na najbardziej efektywny sposób zachęcenia 
świadczeniobiorców do zakładania kont.

Zgodnie ze standardami przyjętymi w ramach Unii 
Europejskiej, w ciągu najbliższych lat swoje świad-
czenie na rachunek bankowy powinno otrzymywać 
ok. 70 proc. emerytów i rencistów. Upowszechnianie 
transakcji bezgotówkowych zakłada również opraco-
wany przez Ministerstwo Finansów i Związek Banków 
Polskich „Program Obrotu Bezgotówkowego na lata 
2010-2013”.

PORADY

Bezpieczny urlop w kraju
 i za granicą

Wybierając się na urlop w kraju lub za granicą 
konieczne zabierz ze sobą dowód ubezpieczenia 

zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ). 

W przypadkach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia 
świadczenia zdrowotne będziesz miał wykonane nie-
zwłocznie. NFZ radzi, jak dobrze przygotować się do wa-
kacyjnej wyprawy, aby cała rodzina wróciła do  domu 
zdrowa i zadowolona.

Planujesz podróż w UE, do Islandii, Liechtensteinu, Nor-
wegii lub Szwajcarii? Jeśli tak, nie zapomnij zabrać ze 
sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

Pomoże Ci ona zaoszczędzić czas i pieniądze oraz unik-
nąć kłopotów, jeśli za granicą zachorujesz lub ulegniesz 
wypadkowi.

Pracownicze fundusze 
emerytalne

Pracownicze fundusze emerytalne będą mogły 
przyjmować składki opłacane przez zagranicznych 

pracodawców będących założycielami lub 
akcjonariuszami pracowniczych towarzystw 

emerytalnych.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zakłada wpro-
wadzenie regulacji prawnych w zakresie transgranicznego 
sponsorowania pracowniczych programów emerytalnych 
i regulacji warunków zarządzania składkami wnoszonymi 
do pracowniczych funduszy emerytalnych przez praco-
dawców mających siedzibę w innym niż Polska państwie 
Unii Europejskiej. 

Przewiduje też zmiany przepisów określających statut 
pracowniczych funduszy (w tym emerytalnego).

Komisja Europejska wystąpiła przeciwko Polsce do Trybu-
nału w związku z niedopełnieniem przez nasz kraj obo-
wiązku wdrożenia szeregu przepisów dyrektywy w zakre-
sie funduszy emerytalnych.

http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1806
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110750398
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1800
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1807
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=645&id=233096
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=6&dzialnr=145&artnr=4473&b=1&szukana=ekuz
http://ec.europa.eu/polska/news/110616_ekuz_pl.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4326.htm
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/projekt_ustawy_o_zmianie_ustaw,6681/
http://ec.europa.eu/polska/news/110616_fundusze_emerytalne_pl.htm
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PORADY

Ubezpieczenia turystyczne
Przed nami liczne okazje do krótszego dłuższego 
odpoczynku i wreszcie przez wielu oczekiwany 

sezon urlopowy. Chcesz mieć tylko miłe 
wspomnienia z wakacji – świadomie wybierz 

odpowiednie ubezpieczenia turystyczne.

Wakacje to nie tylko olbrzymia i wyczekiwana przyjem-
ność, ale również szereg zagrożeń i to – jak wskazują 
statystyki – o znacznych rozmiarach. Oferowane na ryn-
ku ubezpieczenia szczególnie dla osób aktywnie spędza-
jących letni urlop są instrumentem finansowym, dzięki 
któremu możemy je wyeliminować, czy też w pewien 
sposób ograniczyć. Niestety częstokroć zapominamy, że 
wypoczywając mogą Nas spotkać nieoczekiwane i nie-
przyjemne zdarzenia, zapominamy także, że możemy 
spowodować u innych osób uszkodzenie ciała, rozstrój 
zdrowia czy też uszkodzenia lub zniszczenia należącego 
do nich sprzętu.

Porady na ten temat znajdą Państwo na stronie Rzeczni-
ka Ubezpieczonych.

Przed wakacjami – co warto 
wiedzieć?

O czym warto wiedzieć przygotowując się do 
urlopu, jakie mamy prawa i gdzie uzyskać pomoc 

w razie trudności, przypominają nam różne 
instytucje. 

W ramach organizowanej po raz drugi akcji 27 instytucji, 
urzędów i organizacji wspólnie informuje o bezpieczeń-
stwie, prawach i obowiązkach, o których lepiej nie zapo-
minać planując letnią podróż. Przykładowo: 
• Z poradnika Ministerstwa  Środowiska dowiedzą się 

Państwo, o czym należy pamiętać odwiedzając 
Parki Narodowe. Czy można palić ogniska w Par-
ku Narodowym, zrywać kwiaty, grzyby, jagody? Jak 
zachować się w zetknięciu z dzikim lub rannym zwie-
rzęciem? Czy można fotografować otaczająca nas 
przyrodę? Jakimi pojazdami można poruszać się w 
parku? 

• Jak sprawnie dotrzeć do celu i nie utknąć w kor-
kach – radzi GDDKiA. 

• O zasadach naliczania opłat za korzystanie z telefo-
nów za granicą – pisze UKE. 

• O prawach osób niepełnosprawnych podczas podró-
ży koleją – informuje UTK. Jednocześnie zaznaczyć 
należy, że następują istotnie zmiany w prawach pa-
sażera na kolei od 1 lipca 2011 r. Przykładowo pa-
sażer podróżujący w komunikacji krajowej bądź w 
komunikacji międzynarodowej ze stacjami położony-
mi poza granicami Unii Europejskiej (np. na Ukrainę) 
od początku lipca br. ma prawo do odszkodowania 
wypłacanego przez przewoźnika kolejowego w przy-
padku opóźnienia między podanym na bilecie miej-

scem wyjazdu i miejscem docelowym:
a. 25% ceny biletu w przypadku opóźnienia wyno-

szącego od 60 do 119 minut;
b. 50% ceny biletu w przypadku opóźnienia wyno-

szącego 120 minut lub więcej.
• Trzy rady dla odbiorców energii przed wyjazdem na 

zasłużony urlop… aby po powrocie obyło się bez nie-
przyjemnej niespodzianki – daje URE.

• O prawach pasażerów poszkodowanych przez li-
nie lotnicze – przy odwołanym i opóźnionym locie, 
odmowie przyjęcia na pokład – informuje ULC.

• Na co zwrócić uwagę podpisując umowę z biurem 
podróży – radzi UOKiK.

• O prawach dziecka podczas wakacji – informuje BRPD.

W drogę…
Z końcem czerwca weszło w życie kilka regulacji 

dotyczących podróży samochodem.

Kierowca samochodu osobowego powinien zapłacić za 
przejazd autostradą 20 gr za każdy kilometr, a motocy-
klista – 10 gr za kilometr. Stawki opłat za przejazd 1 km 
autostrady dla poszczególnych kategorii pojazdów okre-
śla rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie 
stawek opłat za przejazd autostradą.

28 czerwca br. weszły w życie przepisy w sprawie foto-
radarów:
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 

czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, spo-
sobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez 
urządzenia rejestrujące; fotoradary w zasadzie mogą 
być lookalizowane w obszarze zabudowanym w od-
ległości nie mniejszej niż 500 m od innego urządze-
nia rejestrującego na tej drodze, a poza obszarem za-
budowanym w odległości nie mniejszej aniżeli 2.000 
m od innego urządzenia na tej drodze; 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 
czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach, wprowadzające nowe zna-
ki informacyjne informujące o fotoradarach.

Na drogach spotkamy się też z nowym znakiem drogo-
wym D-39a „opłaty drogowe” oraz tabliczką T-34.
Opublikowano nowe wykazy: 

ZMIANY PRAWNE

http://www.rzu.gov.pl/porady-sezonowe/Ubezpieczenia_turystyczne__482
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/15522_przed_wakacjami_co_warto_wiedziec_br_parki_narodowe_chronmy_roznorodnosc_biologiczna_walczmy_ze_smieciami.html
http://www.gddkia.gov.pl/20/mapa-planowania-podrozy
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead01&news_cat_id=168&news_id=6864&layout=3&page=text
http://www.utk.gov.pl/portal/pl/64/745/Prawa_osob_niepelnosprawnych_podczas_podrozy_koleja.html
http://www.ure.gov.pl/portal/odb/446/4148/Przed_wakacjami__co_warto_wiedziec.html
http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1378&Itemid=1
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=10189
http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=1578
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111240706
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1794178-p_1.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111330770
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111330772
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1794172-p_1.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111240702
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111240705
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Pakiet dotyczący ochrony 
ofiar przestępstw

Komisja Europejska przedstawiła propozycję 
pakietu dotyczącego ochrony ofiar przestępstw. 

Jej zasadniczym elektem jest projekt dyrektywy w spra-
wie minimalnych standardów obowiązujących w odnie-
sieniu do ofiar. Ma ona zagwarantować we wszystkich 
27 państwach, że:
 
• ofiary będą traktowane z szacunkiem, a policja, pro-

kuratorzy i sędziowie będą przeszkoleni w zakresie 
odpowiedniego ich traktowania;

• ofiary zostaną poinformowane o przysługujących 
im prawach oraz o sprawie w zrozumiały dla nich 
sposób;

• pomoc dla ofiar będzie dostępna w każdym pań-
stwie członkowskim;

• ofiary będą mogły uczestniczyć w postępowaniu, je-
śli taka będzie ich wola, i uzyskają pomoc w uczest-
nictwie w rozprawie;

• ofiary z grup najbardziej narażonych, jak dzieci, 
ofiary gwałtów lub osoby niepełnosprawne, będą 
identyfikowane i obejmowane odpowiednią ochro-
ną;

• ofiary będą chronione podczas postępowania.

PROJEKTY

Więcej uprawnień 
mandatowych dla 
straży gminnych

Strażnicy gminni (miejscy) będą mieli więcej 
uprawnień do nakładania grzywien w postaci 
mandatu karnego. Straż będzie mogła ukarać 
mandatem m.in. za nielegalne wydobywanie 
piasku, żwiru czy torfu, a także za łamanie 

przepisów obowiązujących na terenie parku 
kulturowego. 

Pozwolą na to przepisy zawarte w przyjętym przez komi-
sję wspólną projekcie rozporządzenia MSWiA.

Wycena nieruchomości po  
zmianie planu miejscowego

Gdy miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego został uchwalony po 31 grudnia 2003 

r. dla obszaru, który uprzednio był objęty planem 
miejscowym uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., 

miernikiem wzrostu wartości zbywanej nieruchomości 
jest różnica między wartością określoną w nowym 

miejsco wym planie a wartością uwzględniającą 
przeznaczenie terenu ze starego planu. 

– Tak wynika z ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, która zmienia zasady 
określania wzrostu wartości nieruchomości, dostosowu-
jąc je do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lutego 
2010 r. (sygn. P 58/08).

Wzrost wartości nie ruchomości (od którego ustala się 
wysokość renty planistycznej płaconej gminie przez wła-
ścicieli i użytkowników wieczy stych nieruchomości) sta-
nowi różnicę między wartością nieruchomości określoną 
przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązujące-
go po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej 

• dróg krajowych, po których mogą poruszać się po-
jazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 
11,5 t; 

• dróg wojewódzkich przeznaczonych dla pojazdów o 
nacisku osi do 10 t. 

1 lipca br. weszły w życie przepisy rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych 
rodzajów pojazdów na drogach.

No i oczywiście ruszają opłaty elektroniczne za przejazd.

war tością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia 
terenu obowiązującego przed zmianą tego planu lub 
faktyczne go sposobu wykorzystywania nierucho mości 
przed jego uchwaleniem.

STAWKI I WSKAŹNIKI

Opłaty rekrutacyjne na studia
Kandydaci na studia na kierunkach artystycznych 

oraz architektury i urbanistyki, a także architektury 
wnętrz zapłacą maksymalnie 150 zł opłaty za 
postępowanie rekrutacyjne, osoby ubiegające 
się o przyjęcie na kierunki studiów, na które 

postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany 
sprawności fizycznej – maksymalnie 100 zł. 

Przyjęcie na studia na pozostałe kierunki studiów 
będzie kosztować najwyżej 85 zł. 

Tak przewiduje nowe  rozporządzenie Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysoko-
ści opłat za postępowanie związane z przyjęciem na stu-
dia w roku akademickim 2011/2012.

powrót do spisu treści

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3226,propozycje-komisji-europejskiej-pakiet-dotyczacy.html
http://ec.europa.eu/polska/news/110518_victims_pl.htm
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3098,konferencja-ochrona-praw-osob-pokrzywdzonych.html
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/9201/Wiecej_uprawnien_mandatowych_dla_strazy_gminnych.html
http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/218/19674/Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Spraw_Wewnetrznych_i_Administracji_zmieniajacego.html
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3610.htm
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2010/p_58_08.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111240703
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111240704
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1794200-p_1.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111350793
http://gitd.pl/aktualnosci/item/53-op<0142>aty-elektroniczne
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111100645
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Co warto wiedzieć przed 
wyjazdem za granicę?

Przed nami czas wakacji, urlopów i wypoczynku. 
Zanim udamy się w podróż za granicę, w różne 

strony świata, czasem do dalekich, egzotycznych 
krajów, warto dowiedzieć się jakie obowiązują 

przepisy celne i dewizowe. 

Często chcemy zabrać towary, które będziemy spożywać 
albo używać podczas pobytu, zaś wracając do kraju – ze-
chcemy przywieźć upominki. Musimy więc wiedzieć, ja-
kie towary mogą znaleźć się w bagażu podróżnego, 

PORADY

Zgłoszenie celne 
Z dniem 6 lipca 2011 r. Minister Finansów zmieni 

zasady zgłaszania towarów klasyfikowanych 
według kodu CN 9905 00 00 bądź kodu CN 9919 

00 00, tzn. rzeczy przewożonych w związku ze 
zmianą miejsca zamieszkania. Niektóre z nich 

będzie należało zgłaszać w osobnych pozycjach 
dokumentu SAD. 

Zmiany wprowadza rozporządzenie z dnia 6 czerwca 
2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegóło-
wych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

ZMIANY PRAWNE

Systemy informatyczne
Ministerstwo Finansów wydało komunikat 
dla użytkowników systemu CELINA i osób 

podlegających rejestracji w Podsystemie Danych 
Referencyjnych (PDR).

Podało, iż podjęte przez Służbę Celną w pierwszym kwar-
tale br. prace związane ze zmianą konfiguracji systemu 
CELINA spowodowały znaczną poprawę przede wszyst-
kim w zakresie wydajności systemu. Odnotowano wzrost 
liczby przywozowych zgłoszeń celnych składanych wy-
łącznie w formie elektronicznej, z ok. 10% na początku 
stycznia br. do ok. 35% w chwili obecnej.

AKTUALNOŚCI

Ograniczenie handlu 
„podróbkami”

Komisja Europejska opracowała nowe przepisy  
w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, 

które mają wzmocnić służby celne w UE tak, 
by radziły sobie z coraz większym napływem 
towarów podrabianych i „pirackich” na rynek 

unijny i przewożonych w tranzycie przez 
terytorium UE

Nowelizacja rozporządzenia:
• rozszerza katalog naruszeń, które podlegają kontroli 

na granicy przez organy celne – o import równoległy, 
czyli handel towarami, które zostały wprowadzone 
do sprzedaży na europejskim obszarze ekonomicz-

PROJEKTY

nym poza kanałami dystrybucji, autoryzowanymi 
przez posiadaczy praw własności intelektualnej. Do 
katalogu naruszeń dojdą też znaki łudząco podobne 
do chronionych znaków towarowych, tzw. „looka-
like”, czyli towary, w przypadku których zachodzi 
prawdopodobieństwo pomylenia danego znaku  
z chronionym znakiem towarowym; 

• rozszerza katalog chronionych praw m.in. o nazwy 
handlowe, topografie układów scalonych, wzory 
użytkowe, urządzenia naruszające prawa do techno-
logii oraz pozarolnicze oznaczenia geograficzne; 

• wprowadza procedurę uproszczoną zniszczenia to-
warów naruszających prawa własności intelektualnej, 
obowiązkową we wszystkich państwach członkow-
skich UE (do tej pory państwa mogły ją stosować na 
podstawie przepisów krajowych);

• wprowadza dodatkową procedurę uproszczoną znisz-
czenia towarów podrabianych i pirackich, wykrytych 
w małych ilościach w przesyłkach pocztowych.

jakie są niedozwolone, a jakie są ograniczenia. Powinniśmy 
też wiedzieć, jakie należy spełnić warunki, by zabrać ze 
sobą w podróż pieska czy kotka lub innego zwierzaka 
domowego. Dlatego MF przedstawia podstawowe infor-
macje na ten temat.

Jak zadbać o bezpieczeństwo, co zrobić w trudnych sytu-
acjach będąc za granicą – radzi MSZ w specjalnym porad-
niku.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111290738
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=396&id=258294&typ=news
http://ec.europa.eu/polska/news/110524_ke_chroni_wlasnosc_intelektualna_pl.htm
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=534&id=255786&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=534&id=256923&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=534&id=256923&typ=news
http://poradnik.poland.gov.pl/
http://poradnik.poland.gov.pl/
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powrót do spisu treści

Więcej banków?
Oddział instytucji kredytowej będzie można 

przekształcić w bank krajowy.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - 
Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw umożliwi 
przekształcanie oddziału instytucji kredytowej, działa-
jącego na terytorium Polski, w bank krajowy w formie 
spółki akcyjnej. W rezultacie nastąpi utworzenie nowe-
go banku krajowego przy jednoczesnym zamknięciu od-
działu instytucji kredytowej, sukcesja uniwersalna praw 
i obowiązków instytucji kredytowej objętych działalno-
ścią oddziału (przyznane zezwolenia, koncesje oraz ulgi), 
przejęcie nadzoru nad działalnością przekształconego  
w bank oddziału przez Komisję Nadzoru Finansowego i 
objęcie gwarantowania depozytów zgromadzonych w 
ramach działalności oddziału przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny.

ZMIANY PRAWNE

Monitorowanie pomocy 
publicznej

Od końca czerwca br. z aplikacji SHRIMP mogą 
korzystać także nowi użytkownicy: organy 

administracji rządowej i podmioty im podległe 
bądź przez nie nadzorowane, podmioty podległe 

lub nadzorowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego oraz Bank Gospodarstwa 

Krajowego, Zarządca Rozliczeń S.A. i Agencja 
Rozwoju Przemysłu S.A. 

Tak Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie 
przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicz-
nej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzy-
staniem aplikacji SHRIMP.

Unijna pomoc dla 
producentów warzyw

Od 17 czerwca br. obowiązuje rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) nr 585/2011 

ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki 
wsparcia sektora owoców i warzyw. 

Ma ono złagodzić skutki załamania spowodowanego 
enterokrwotocznym szczepem bakterii Escherichia coli 
(EHEC). Wsparcie dotyczy świeżych: ogórków, sałaty, en-
dywii o karbowanych liściach i szerokolistnej, pomidorów, 
słodkiej papryki oraz cukinii. 

Pomoc w odniesieniu do okresu od 26 maja br. do 30 
czerwca br., obejmuje działania związane: 
• z wycofaniem z rynku produktów – tj. wycofaniem ze 

sprzedaży (nieprzeznaczaniu do sprzedaży) warzyw; 
czynność realizowana jest przez uznane organizacje 
producentów i producentów indywidualnych, którzy 
decydują o niewystawianiu na sprzedaż wytwarzanych 
przez swoich członków lub przez siebie produktów; 

• z niezbieraniem plonów – co polega na niepozyskiwa-
niu z danego obszaru jakiejkolwiek produkcji w celach 
handlowych w trakcie normalnego cyklu produkcyj-
nego; przy czym czynność niezbierania nie obejmuje 
zniszczenia produktów w wyniku niekorzystnych zja-
wisk klimatycznych lub choroby; 

• ze zbieraniem zielonych plonów – polega to na cał-
kowitym zbiorze niekwalifikujących się do zbytu pro-
duktów na danym obszarze przeprowadzanym przed 
rozpoczęciem normalnych zbiorów; dotyczy to pro-
duktów, które przed rozpoczęciem zbierania nie były 
uszkodzone z powodu warunków klimatycznych, cho-
roby lub innych powodów.

PROJEKTY

Przekształcenie użytkowania 
wieczystego nie dla biednych…
 Poselski projekt dotyczący użytkowania wieczyste-
go zakłada, że nawet tym, którzy już złożyli wnioski 
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
we własność, zostanie odebrana przysługująca im 

bonifikata.

Zgodnie z tą propozycją ma bowiem zostać całkowi-
cie uchylony przepis przewidujący, że osobie fizycznej, 
której dochód miesięczny na jednego członka rodziny  
w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym 
wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogła-
szanego przez Prezesa GUS, organ właściwy do wydania 
decyzji udziela, na jej wniosek, 90% bonifikaty od opłaty 
za przekształcenie, jeżeli nieruchomość jest zabudowa-
na na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego 
rodzaju zabudowę.  Przypomnijmy, że wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 26 stycznia 2010 r. (sygn. K 9/08) 
nie kwestionował bonifikat dotyczących gruntów Skarbu 
Państwa, a ww. nowelizacja je także obejmie.

Jak deklarują projektodawcy z klubu PO, głównym ce-
lem projektu jest przyśpieszenie i udrożnienie procesów 
przekształcania prawa użytkowania wieczystego w pra-
wo własności nieruchomości, poszerzenie podmiotowe  
i przedmiotowe uprawnionych do przekształceń, a także 
złagodzenie wzrostu opłaty rocznej za użytkowanie wie-
czyste w przypadkach drastycznych zwyżek.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111340781
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111300749
http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:160:0071:0079:PL:PDF
http://www.arr.gov.pl/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4352.htm
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2010/k_09_08.htm
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