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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
październik

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 
wrzesień.

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

7. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w wrześniu 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 wrzesień – osoby 
fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

10. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień.

17. – Wpłata podatku od nieruchomości i podatku 
leśnego za październik – osoby prawne, jednostki 
organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości 
prawnej.

17. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za wrzesień – 
pozostali płatnicy składek.

17. – Złożenie informacji podsumowującej (w wersji 
drukowanej) za wrzesień.

Drogi Kliencie,

Co nas czeka po wyborach? Nasz głos być może niewiele może tu zmienić, ale ważne, by był przemy-
ślany. A przyszłość jest niepewna, tak dla Europy, jak i świata. 

Politycy obiecują przeróżne „gruszki na wierzbie”, m.in. walkę z szarą strefą, naprawę finansów pań-
stwa, stymulowanie przedsiębiorczości i rynku pracy oraz koniec z psuciem prawa – co ma pozwolić 
nabrać polskiej gospodarce wiatru w żagle. Jednak szczególnie dotkliwe jest traktowanie obywateli,  
a zwłaszcza przedsiębiorców, przez rozmaitych urzędników jak potencjalnych przestępców. Urzędnicy 
powinni wreszcie wczuć się w swoją rolę – usłużną i przychylną wobec obywatela, a nie tylko wyko-
rzystywać swą władzę do utrudniania mu życia. To podejście należy przede wszystkim zmienić. Gąszcz 
rozmaitych ograniczeń prawnych i coraz to nowych obowiązków jest też uciążliwy dla przedsiębiorców, 
krępuje wiele inicjatyw. 

Komisja Europejska obniżyła prognozy wzrostu PKB w bieżącym roku dla całej UE z 1,8%. do 1,7%. 
Jej szacunki wzrostu PKB Polski nie zmieniły się. KE oczekuje 4% zmiany rok do roku. Jednak dynamika 
wzrostu kwartał do kwartału ma być istotnie niższa niż w dwóch pierwszych kwartałach 2011 r.

Rząd przygotowując projekt ustawy budżetowej na 2012 r. przyjął bardzo optymistyczne wskaźniki 
makroekonomiczne: realny wzrost PKB (o 4%); inflacja (2,8%), wzrost zatrudnienia w gospodarce 
(1,3%), wzrost spożycia ogółem (o 3%), realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (2,9%).
 
W 2011 roku PKB wzrośnie o 3,8 – 4%. W przyszłym roku nasza gospodarka nieco zwolni i będzie 
się rozwijała w tempie 3%. – tak z kolei prognozują ekonomiści przygotowujący Indeks biznesu PKPP 
Lewiatan.

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

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 poda-
tek dochodowy od osób fizycznych od pracowników 
zatrudnionych 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 
dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodo-
wego za wrzesień.

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

20. – Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjono-
wanych za wrzesień.

20. – Wpłata na PFRON za wrzesień.

25. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.

25. – Złożenie informacji podsumowującej (składanej 
elektronicznie).

INTERPRETACJE

Okulary korygujące a PIT
W marcu Minister Finansów wyjaśnił wątpliwości 

dotyczące stosowania przepisów ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych do świadczeń 

związanych z zapewnieniem pracownikom okula-
rów korygujących wzrok (szkieł kontakowych) pod-

czas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

To pracodawca określa sposób zaopatrzenia pracownika 
w okulary. Może to nastąpić poprzez:
• otrzymanie od pracodawcy zaleconych okularów ko-

rygujących wzrok,
• dokonanie przez pracownika (w porozumieniu z pra-

codawcą) zakupu zaleconych okularów i otrzymanie 
zwrotu poniesionych na ten cel wydatków udoku-
mentowanych wystawioną na niego fakturą. W tym 
przypadku zasadne jest ustalenie przez pracodawcę 
kwoty przeznaczonej na omawiane okulary i poin-
formowanie o tym zainteresowanych pracowników. 
Należy mieć jednak na uwadze, że wysokość środ-
ków finansowych, jakie pracodawca przeznacza na 
okulary, powinna być tak skalkulowana, aby umożli-
wiała zakup okularów korygujących wzrok zgodnych 
z zaleceniem lekarza.

Obie wyżej opisane formy zapewnienia przez pracodaw-
cę okularów korygujących wzrok – jako zgodne z prze-
pisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowi-
skach wyposażonych w monitory ekranowe – uprawnia-
ją do zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym 
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych.

W interpretacji Ministra wskazano ponadto, iż w niektó-
rych przypadkach lekarz może zalecić stosowanie przy 
obsłudze monitora zamiast okularów szkieł (soczewek) 
kontaktowych, które spełniają ten sam cel. Te przypadki 
mogą być związane z określonymi wadami wzroku pra-
cownika, przy których nie jest możliwe skorygowanie 
wzroku przy pomocy okularów. Zatem, jeśli lekarz specja-
lista w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych 
w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej zaleci pra-
cownikowi stosowanie przy obsłudze monitora zamiast 
okularów szkieł (soczewek) kontaktowych, pracodawca 
ma obowiązek je zapewnić. W tych szczególnych sytu-
acjach świadczenie w postaci zapewnienia szkieł (socze-
wek) kontaktowych również korzysta ze zwolnienia na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych.

Interpretacja ogólna MF z 16.03.2011 r., nr DD3/033/30/CRS/11/95

Zwolnienia dywidend
Resort finansów udzielił wyjaśnień w sprawie 

zwolnienia z opodatkowania podatkiem 
dochodowym dywidend otrzymanych przez osoby 

prawne oraz zgodności krajowych regulacji  
z prawem europejskim.

Wskazał m.in., że przepisy dyrektywy Rady z dnia 23 lip-
ca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania 
stosowanego w przypadku spółek dominujących i spół-
ek zależnych różnych państw członkowskich (90/435/
EWG) – w przypadku polskich osób prawnych obejmują 
zwolnieniem z niej wynikającym dochody (przychody) 
z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zy-
skach osób prawnych wyłącznie uzyskane przez spółki  
z o.o. i spółki akcyjne. Przepisy ustawy o podatku docho-

http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=267631&i_smpp_s_strona=1
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dowym od osób prawnych – w przypadku polskich osób 
prawnych – obejmują zwolnieniem dochody (przychody) 
z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zy-
skach osób prawnych uzyskane wyłącznie przez spółki  
z o.o. i spółki akcyjne. W zakresie więc zwolnienia z opo-
datkowania podatkiem dochodowym dywidend wypłaca-
nych przez polskie spółki kapitałowe brak jest podstaw 
do uznania, iż polskie przepisy podatkowe są niespójne  
z prawem unijnym.

Odpowiedź na interpelację nr 24083

Jakie stypendia są 
zwolnione od podatku?

 Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach  
i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw, reformująca szkolnictwo wyższe, 
wprowadziła też – od 1 października br. – zmiany 
w przepisach podatkowych, tj. art. 21 ust. 1 pkt 
39 i pkt 40 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

Chodzi o zwolnienia od podatku świadczeń otrzymy-
wanych np. przez uczniów, studentów i uczestników 
studiów doktoranckich. Do końca września br. zwolnie-
niem od podatku dochodowego objęte były:
• stypendia otrzymywane na podstawie przepisów 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  
o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia 
doktoranckie otrzymywane na podstawie prze-

pisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne 
stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których 
zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższe-
go po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnic-
twa Wyższego albo przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania (art. 21 ust. 1 pkt 39);

• świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, stu-
dentów, uczestników studiów doktoranckich i osób 
uczestniczących w innych formach kształcenia, 
pochodzące z budżetu państwa, budżetów jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz ze środków 
własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie 
przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnic-
twie wyższym, a także przepisów o stopniach na-
ukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i ty-
tule w zakresie sztuki (art. 21 ust. 1 pkt 40). 

Od 1 października 2011 r. zwolnione od podatku są 
ciągle stypendia wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 39 usta-
wy, gdyż  zmiana tego przepisu ma charakter tylko re-
dakcyjny. Zwolnieniem od PIT będą zatem objęte te 
stypendia, których zasady przyznawania zostały za-
twierdzone przez właściwego ministra po zasięgnięciu 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zamiast 
dotychczasowej jej nazwy: Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego).

Nowelizacja art. 21 ust. 1 pkt 40 polega zaś na wy-
łączeniu ze zwolnienia od podatku świadczeń pomo-
cy materialnej przyznanych na podstawie ,,przepisów  
o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytu-
le w zakresie sztuki”. Korzystają ze zwolnienia od po-
datku jedynie te świadczenia pomocy materialnej dla 
uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranc-
kich i osób uczestniczących w innych formach kształ-
cenia, które zostały przyznane na podstawie przepisów  
o systemie oświaty oraz Prawa o szkolnictwie wyższym.

Lokaty bez podatku 
Belki zostają

Z powodu zbliżających się wyborów, rząd 
zrezygnował z prac nad zapowiedzianymi 
wcześniej zmianami, które miały na celu 

uniemożliwienie korzystania z lokat  
pozwalających na uciekanie od podatku Belki.

Ministerstwo Finansów proponowało zmianę sposo-
bu naliczania podatku Belki, tzn. 19 proc. podatku od 
przychodów kapitałowych, któremu podlegają wszelkie 
zyski, jakie uzyskamy z naszych oszczędności. Plany za-
kładały zaokrąglanie podatku do pełnych groszy w górę,  
a nie tak jak to ma miejsce obecnie – do pełnych złotó-
wek. Według obowiązujących zasad, jeśli nasze odsetki 
z pojedynczego okresu kapitalizacji (w przypadku lokat 
antybelkowych jest to kapitalizacja jednodniowa) nie 
przekroczą kwoty 2,49 zł, to po zaokrągleniu nasz poda-
tek będzie wynosi 0 zł. Aby zatem nie płacić tzw. podatku 
Belki, lokatę trzeba skonstruować w taki sposób, aby co-
dziennie kapitalizowane odsetki nie przekroczyły 2,49 zł. 
Lokaty z kapitalizacją dzienną stanowią największy 
udział wśród wszystkich depozytów klientów indywidu-
alnych w bankach.

Nieprzyjęte przez Sejm pozostały też inne projekty do-
tyczące opodatkowania zysków z lokat bankowych, np. 
nie przeszła propozycja zwolnienia z opodatkowania 
przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne w po-
staci odsetek od wkładów na prywatnych rachunkach 
bankowych.

AKTUALNOŚCI

powrót do spisu treści

ZMIANY PRAWNE

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/46564380ef581d85c125729c004bf3de/49c4d79b1d02bb93c12578ee0048fe9e?OpenDocument
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110840455
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23167&Itemid=9
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4425.htm
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SERWIS VAT

powrót do spisu treści

Usługi podmiotów 
zagranicznych

Ministerstwo Finansów wyjaśniło pojęcie stałego 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Definicja ta, zgodnie z art. 11 rozporządzenia wykonaw-
czego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. 
ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej, została wprowadzona do porządku 
prawnego co do zasady na potrzeby określenia miejsca 
świadczenia usług. Pod pojęciem stałego miejsca prowa-
dzenia działalności gospodarczej należy rozumieć dowolne 
miejsce – inne niż miejsce siedziby działalności gospodar-
czej podatnika, które charakteryzuje się wystarczającą sta-
łością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza per-
sonalnego i technicznego, by umożliwić mu wykonywanie 
wymienionych w tym przepisie czynności. Zatem ta defi-
nicja z art. 11 ww. rozporządzenia wykonawczego co do 
zasady nie dotyczy miejsca dokonywania dostaw towarów, 
może być jedynie stosowana do tych celów pomocniczo.

W konkretnych przypadkach podmiotów zagranicznych, 
którzy dokonują na terytorium kraju dostaw towarów każ-
dy z tych indywidualnych stanów faktycznych powinien 
być zbadany odrębnie, z uwzględnieniem całokształtu oko-
liczności faktycznych w danej sprawie. Posiłkując się ww. 
definicjami, w sytuacji wykazania, że podmiot zagraniczny 
nie posiada na terytorium kraju wystarczającego zaplecza 
techniczno-personalnego, należy uznać, że nie posiada on 
na terytorium kraju stałego miejsca prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. 

Odpowiedź na interpelację nr 24082

Rozliczanie mediów przez 
wspólnoty bez VAT

20 września 2011 r. zostało podpisane 
rozporządzenie Ministra Finansów wprowadzające 

m.in. zwolnienie z VAT dla wspólnot 
mieszkaniowych w zakresie rozliczania mediów 

związanych z utrzymaniem poszczególnych 
lokali wykorzystywanych wyłącznie na cele 

mieszkaniowe.

Z uwagi na skutki wydanej przez Ministra Finansów inter-
pretacji ogólnej z dnia 21 czerwca 2011 r. w kwestii spo-
sobu dokonywania rozliczeń podatku od towarów i usług 
przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu nabywanych 
przez wspólnoty mieszkaniowe towarów i usług, składa-
jących się m.in. na tzw. media, wprowadzone zwolnienie 
może być stosowane do czynności wykonanych w okre-
sie od dnia 2 sierpnia 2011 r. (tj. od dnia opublikowania  
w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów Nr 6 pod 
poz. 27 ww. interpretacji ogólnej).
Ponadto w rozporządzeniu została obniżona stawka po-
datku od towarów i usług z wysokości 8% do 5% dla do-
stawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu:
1. tłuszczy złożonych z produktów roślinnych lub zwie-

rzęcych (miksów),
2. wyrobów seropodobnych (analogów serów),
3. napojów z dodatkiem tłuszczu roślinnego
– nadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU ex 
10.89.19.0), (CN ex 2106).
Obniżona do wysokości 5% stawka podatku może być 
stosowana również do czynności wykonanych w okresie 
od 1 stycznia 2011 r.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia – 22 
września br. 

Posiłków na szkoleniach 
nie rozliczamy

Od zjedzonych przez pracowników posiłków  
i wypitych napojów podczas firmowego szkolenia 

firma nie płaci VAT.

Podatnik organizuje szkolenia dla pracowników, w trak-
cie których zapewnia im posiłki i napoje. Zdaniem organu 
podatkowego, nie musi z tego tytułu rozliczać VAT. 

Zużycie przez pracowników w trakcie szkoleń napojów 
i posiłków nie rodzi obowiązku opodatkowania VAT zu-
żytych towarów, jeśli podatnikowi nie przysługiwało,  
w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podat-
ku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu 
tych towarów. Opodatkowaniu nie podlega też zużycie 
towarów przez pracowników przedsiębiorstwa w trak-
cie narad i szkoleń przeprowadzanych w zakładzie pracy.  
W tym przypadku nie ma bowiem miejsca zużycie towa-
rów na cele osobiste pracowników.

Nieodpłatne użycie artykułów spożywczych (tj. posiłków 
i napojów), przez pracowników będących uczestnikami 
szkoleń, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, nie 
podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ dotyczy zużycia 
tych towarów do celów związanych z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa.

Interpretacja indywidualna MF (dyrektora IS w Łodzi) z 14.07.2011 r.,  
nr IPTPP1/443-67/11-2/IG

INTERPRETACJE ZMIANY PRAWNE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:PL:PDF
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/46564380ef581d85c125729c004bf3de/27e62a142b49daf6c12578ee0048fe9b?OpenDocument
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111981174
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=271122&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=271122&typ=news
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
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=270205&typ=news
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=279493&i_smpp_s_strona=1
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=279493&i_smpp_s_strona=1
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Nowe e-deklaracje podatkowe
Podatnicy otrzymują nową możliwość składania 

deklaracji dla podatku akcyzowego oraz deklaracji 
dla podatku od gier, a także informacji o opłacie 

paliwowej przez Internet.

Od 1 października 2011 r., (począwszy od rozliczenia za 
miesiąc wrzesień 2011 r.) można składać przez Internet   
deklaracje: AKC4/AKC-zo wraz załącznikami: AKC4/A, 
AKC4/B, AKC4/C, AKC4/D, AKC4/E, AKC4/F, AKC4/H, 
AKC4/I, AKC4/J, AKC4/K, a także POG5 wraz z za łączni-
kami: POG/A, POG/C i POG/D.
Od 1 stycznia 2012 r. podatnicy otrzymują zaś możliwość 
elektronicznego składania kolejnych deklaracji (począw-
szy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2012 r.):
1. deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólno-

towego energii elektrycznej AKC-EN,
2. deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy AKC-PA,
3. informacji o wyrobach akcyzowych w składzie po-

datkowym: alkoholu etylowym (INF-A), winie, napo-
jach fermentowanych i wyrobach pośrednich (INF-B), 
piwie (INF-C), paliwach silnikowych z wyłączeniem 
gazu (INF-D), wyrobach tytoniowych (INF-F), pali-
wach opałowych (INF-I), o gazie (INF-J) oraz o ole-
jach smarowych i pozostałych olejach (INF-K),

4. deklaracji dla podatku od gier przeznaczonej dla płat-
ników podatku od gier urządzających turniej gry po-
kera (POG-P),

5. deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej 
przez płatnika AKC-P,

6. informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach 
pieniężnych i grze telebingo (GHD-1),

7. informacji w sprawie opłaty paliwowej,

8. deklaracji dla podatku od gier POG-4, wraz z załącz-
nikami POG-4/R oraz POG-4/A (przeznaczonej dla 
podatników prowadzących salony gier na automa-
tach oraz podatników urządzających gry na automa-
tach o niskich wygranych),

9. deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnoto-
wego AKC-U, 

10. zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspól-
notowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą 
na terytorium państwa członkowskiego.

Deklaracje te będzie można przesyłać za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej poprzez system ZEFIR.

Mniej barier 
dla głuchoniemych

 Ustawa o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się umożliwia m.in. korzystanie 

przez osoby doświadczające trwale lub okresowo 
trudności w komunikowaniu się z pomocy 

osób przybranych w kontaktach z instytucjami 
publicznymi, służbami ratowniczymi i służbą 

zdrowia.

Na podstawie przepisów ustawy organ administracji pu-
blicznej ma obowiązek udostępnienia usługi pozwalającej 
na komunikowanie się – tzn. zapewnia osobie uprawnio-
nej możliwość skorzystania z pomocy wybranego tłuma-
cza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Ponad-
to organ administracji publicznej ma zapewnić dostęp do 
świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego 
(PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobów 
komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) 
po uprzednim zawiadomieniu przez osobę uprawnioną. 
Osoby głuchonieme, członkowie ich rodzin oraz osoby 
mające stały czy bezpośredni kontakt z głuchoniemymi 

będą mogły skorzystać z dofinansowanych szkoleń  
w PJM, SJM, SKOGN bądź tłumacza-przewodnika.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r., z wy-
jątkiem przepisów przyznających osobom uprawnionym 
prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kon-
taktach z podmiotami zobowiązanymi oraz dotyczących 
przetwarzania danych i informacji w czasie korzystania 
z pomocy osoby przybranej, które wchodzą w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Administracja 
pod kontrolą

 Nowa ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli  
w administracji rządowej określa zasady oraz tryb 
przeprowadzania kontroli działalności naczelnych 

i centralnych organów admi nistracji rządowej, 
jednostek organizacyjnych podległych lub nadzo-
rowanych przez te organy, wojewodów, a także 

organów administracji zespolonej i nieze spolonej. 

Jej przepisy będą stosowane także do kontroli organów 
samorządu te rytorialnego, lecz tylko w kwestiach zwią-
zanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 
rządowej. Poza tym dotyczą monitoringu zadań z zakresu 
administra cji rządowej wykonywanych przez inne pod-
miot, ale tylko tych finansowa nych z budżetu państwa. 
Ustalenie jed nolitych zasad, standardów i procedur kon-
troli ma się przyczynić do tego, aby jednostki, których 
działalność jest badana przez różne instytucje, miały jed-
nakowe obowiązki i uprawnienia. Kontrole będą przepro-
wadzane pod względem legalności, gospodarności, celo-
wości i rzetelności. 

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2012 r. 

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=534&id=270209&typ=news
http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2&dzial=574&wysw=2&sub=sub16
https://www.e-clo.pl/ZEFIR/eZefir
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4324.htm
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1930,prezydent-podpisal-ustawe-o-jezyku-migowym.html
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/art156,ustawa-o-jezyku-migowym-i-innych-srodkach-komunikowania-sie.html
http://www.onsi.pl/info,2716.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111851092
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/14/1/kontrola_administracji.rtf
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Co z redukcją skarbówki?
Odnośnie reformy administracji skarbowej, 
Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że nie ma 

planów redukcji 20% zatrudnienia wśród 
urzędników.

Ponieważ wdrażanie nowych rozwiązań zaplanowano do 
2014 roku, modernizacja administracji nie niesie za sobą 
zagrożeń drastycznych redukcji zatrudnienia. Redukcja na-
stępuje w ramach naturalnej fluktuacji kadr, gdzie w miej-
sce pracowników odchodzących na emerytury lub zmie-
niających pracodawców nie zatrudnia się nowych osób. 
Jedyne, zaplanowane i niezbędne ruchy kadrowe polegają 
na przesunięciach pracowników do nowo tworzonych ko-
mórek w ramach racjonalizacji wykonywanych zadań.

Mandat generowany 
automatycznie

Nakładając grzywnę w drodze mandatu, 
funkcjonariusz może już użyć formularza 

wygenerowanego przy wykorzystaniu systemu 
teleinformatycznego. 

Wzór formularza mandatu stworzonego elektronicznie 
odpowiada wzorowi formularza tradycyjnego, z tym że 

nie ma formy książki w postaci bloczka i nie posiada od-
cinków samokopiujących. Seria i  numer mandatu zosta-
ną nadane przez system automatycznie z puli numerów 
przydzielonych. Mandat pochodzący z sytemu teleinfor-
matycznego ma nadaną serię i numer przez właściwego 
wojewodę.

Dokumentowanie sprzedaży 
oleju opałowego

Jednym z elementów systemu kontroli 
prawidłowości obrotu olejami opałowymi jest 
instytucja oświadczeń o przeznaczeniu tych 

wyrobów na cele opałowe. Ministerstwo Finansów 
udzieliło niedawno wyjaśnień w sprawie takiego 

sposobu udokumentowania sprzedaży oleju 
opałowego.

Regulacje prawne zobowiązują podatnika sprzedają-
cego wyroby z przeznaczeniem do celów opałowych, 
przy spełnieniu określonych warunków, do uzyskania 
od nabywców oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych 
wyrobów na cele opałowe. Na sprzedawcę nałożono 
zatem szczególny obowiązek związany z pozyskaniem 
kompletnego, określonego przepisami akcyzowymi 
oświadczenia nabywcy oleju opałowego o przeznacze-
niu tego oleju na cele opałowe. Oświadczenia, by mogły 
być podstawą stosowania preferencyjnej stawki podat-
ku akcyzowego właściwej dla olejów opałowych, mu-
szą zawierać wszystkie elementy wymagane przepisami 
prawa, a zarazem muszą być rzetelne, tj. zawierać dane 
zgodne z rzeczywistością. 

W sytuacji gdy oświadczenia są nieprawidłowe, nie jest 
możliwe skorzystanie ze stawki preferencyjnej. Złoże-
nie przez nabywcę fałszywych oświadczeń uprawnia-
ło sprzedawcę do odmowy sprzedaży ww. wyrobów  
z uwzględnieniem obniżonej stawki podatkowej, oczy-
wiście o ile taką wiedzę sprzedający posiadał. Natomiast 
niezłożenie przez nabywcę oświadczenia lub podanie 
w oświadczeniu niepełnych informacji, tj. niespełnienie 
wymogów formalnych określonych ww. przepisami, sta-
nowiło dla sprzedawcy podstawę do odmowy sprzedaży 
ww. wyrobów po cenie zawierającej stawkę akcyzy wła-
ściwą dla olejów przeznaczonych na cele opałowe.

Jakkolwiek z przepisów nie wynikał obowiązek spraw-
dzania dowodu osobistego osoby składającej oświad-
czenie o przeznaczeniu nabytego oleju opałowego na 
cele opałowe, to jednak to podmiot prowadzący działal-
ność gospodarczą ponosi ryzyko doboru kontrahentów. 
Sprzedawca, zdając sobie sprawę z obowiązujących 
regulacji opodatkowania akcyzą sprzedaży oleju opa-
łowego, powinien dochować należytej ostrożności, ja-
kiej wymagać trzeba w prowadzeniu każdej działalności 
gospodarczej, zwłaszcza kiedy możliwość zastosowania 
preferencyjnej stawki akcyzy uzależniona jest od speł-
nienia określonych wymagań. We wszystkich wątpli-
wych przypadkach sprzedawca miał możliwość, a biorąc 
pod uwagę swój dobrze pojęty interes, wręcz obowią-
zek, odmówić sprzedaży oleju ze stawką preferencyjną.

Sprzedawcy, który nie skorzystał ze swoich uprawnień, 
choć okoliczności przeprowadzanej transakcji wyraźnie 
wskazywały na nierzetelność klienta, wadliwość czy też fik-
cyjność oświadczeń, jeśli w postępowaniu organów podat-
kowych zostało to wykazane, mógł być postawiony zarzut 
niedopełnienia obowiązków i to on ponosił konsekwencje 
nierzetelności odebranych od nabywców oświadczeń.

Odpowiedź na interpelację nr 23955

INTERPRETACJE

AKTUALNOŚCI

UMOWY I PISMA

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=269519&typ=news
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111871116
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111931143
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/46564380ef581d85c125729c004bf3de/a1ade27945451db0c12578e0004907f1?OpenDocument
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Udogodnienia 
na wspólnym rynku

Wspólny system rozstrzygania sporów 
patentowych oraz swobodny przepływ 

pracowników i towarów na rynku UE to główne 
tematy spotkania unijnych ministrów. Posiedzenie 

Rady ds. Konkurencyjności COMPET odbyło się 29 
września 2011 r. w Brukseli. 

Ministrowie wypracowali projekt porozumienia w sprawie 
ustanowienia jednolitego systemu rozstrzygania sporów 
patentowych. Dokument zawiera propozycje prawne po-
zwalające na uzyskanie patentu obowiązującego na tere-
nie całej Unii oraz utworzenie jednolitego systemu roz-
strzygania sporów.

Gaz łupkowy
8 września 2011 r., realizując prace 

poszukiwawcze, po raz pierwszy wydobyto 
w naszym kraju gaz z łupków na terenie 

Pomorza. Szef rządu jest zdania, że przemysłowa 
eksploatacja gazu łupkowego może rozpocząć się 

już w 2014 roku.

Mimo zatrzęsienia spekulacji na temat poszukiwania gazu 
z łupków w Polsce, mało mówimy o faktach. Dlatego Mi-

nisterstwo Środowiska zleca badania naukowe różnych 
aspektów prac poszukiwawczych i sprawdza czy wstrząsy 
wywołane doniesieniami o polskim potencjalne łupko-
wym nie zamienią się we wstrząsy – sejsmiczne.

Kondycja MSP
Sprzedaż i zyski wzrosną w 2011 r. w większej 
liczbie małych i średnich przedsiębiorstw niż 

w przed rokiem, zmniejszy się natomiast 
zainteresowanie inwestycjami. Wolniej będzie 

rosło zatrudnienie. 

Nowych pracowników planuje zatrudnić tylko co ósma 
mikrofirma i co czwarta średnia – wynika z badania firm 
mikro, małych i średnich, które PKPP Lewiatan przygoto-
wał realizując projekt „Monitoring kondycji sektora MSP 
w latach 2010-2012”.

Każdy może lobbować
 Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy 
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa weszła w życie z początkiem września br.

Nowelizacja zmienia zasady planowa nia prac rządu. Za-
miast przygotowywanych dotąd co 6 mie sięcy przez 
Radę Ministrów programów prac legislacyjnych, ma być 
prowadzony w sposób ciągły wykaz prac legi slacyjnych. 
Ma on obejmować projekty: założeń do ustaw, ustaw  
i rządowych rozporządzeń. Musi także zawierać informa-
cję o przyczy nach i celu wprowadzenia danego projektu. 

Wykaz prac legislacyjnych będzie ogłaszany na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Preze sa Rady 
Ministrów. Powinien podawać informacje o: imieniu i na-
zwisku i funk cji osoby odpowiedzialnej za prowa dzenie 
projektu, najistotniejszych roz wiązaniach, które planuje 
się zawrzeć w projekcie, oraz o potrzebie i przyczy nach 
ich wprowadzenia, organie odpo wiedzialnym za jego 
opracowanie oraz o ewentualnej rezygnacji z prac nad 
projektem, z podaniem jej przyczyny. 

Poza tym Rada Ministrów ma przedsta wiać Sejmowi, raz 
na 6 miesięcy, wykaz projektów ustaw, do których okre-
ślono planowany termin ich przyjęcia przez rząd. 

Swoje zainteresowanie pracami może zgłosić każdy – 
za pomocą urzędowego formularza – do organu odpo-
wiedzialnego za opracowywanie projektu ustawy lub 
rozporządzenia. Zgłoszenie to winno być udostępniane 
w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyjątkiem adresów 
osób fizycznych.

Prawo geologiczne 
i górnicze

Nowe Prawo geologiczne i górnicze wchodzi  
w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Zawiera ono m.in. rozwiązania upraszczające prowadze-
nie działalności gospodarczej w zakresie geologii i górnic-
twa m.in. znosi obowiązek uzyskania koncesji w zakresie 
poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin objętych wła-
snością gruntową, upraszcza szereg długotrwałych obec-
nie procedur (np. w zakresie koncesji oraz planów ruchu 
zakładów górniczych),ogranicza biurokrację u przedsię-
biorcy i w administracji (zmiana okresu rozliczeniowego), 
ułatwia gospodarowanie środkami własnymi przedsiębior-

AKTUALNOŚCI
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ZMIANY PRAWNE

http://www.mg.gov.pl/node/14536
http://www.mg.gov.pl/node/14536
http://www.mg.gov.pl/node/14595
http://www.mg.gov.pl/node/14369
http://www.mg.gov.pl/node/14369
http://www.mg.gov.pl/node/14506
http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/komercyjne_wydobycie_gazu_lupk,7759/
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/16279_gaz_z_lupkow_nie_zatrzesie_polska.html
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/2/sprzedaz_i_zyski_firm_wzrosna_gorzej_z_inwestycjami
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111610966
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/1696.htm
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/15521_prawo_geologiczne_i_gornicze_po_poprawkach_senatu.html
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ców (np. w zakresie funduszu likwidacji zakładu górnicze-
go), znacząco ułatwia dostęp do zawodów górniczych 
oraz wprowadza jednoznaczne relacje pomiędzy przed-
siębiorcą a organami administracji publicznej.

Rynek energii
Zlikwidowano opłatę rozliczeniową, zmieniono 

system rozliczeń miedzy operatorami, zwiększono 
bonifikaty za przerwy w dostarczaniu energii oraz 
wprowadzono zatwierdzanie taryf przez Prezesa 

URE. 

– Takie zmiany wprowadziło nowe rozporządzenie Mini-
stra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształto-
wania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną.

Tymczasem nowelizacja ustawy — Prawo energetyczne 
oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 30 paź-
dziernika br. Dotyczy ona definicji odbiorcy krajowego, 
ważności warunków przyłączenia, określenia wielkości 
dostępnej mocy przyłączeniowej, wymogu aktualizacji 
przez przedsiębiorstwo energetyczne informacji dotyczą-
cych podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oraz wielkości dostępnej mocy przy-
łączeniowej, warunków sprzedaży energii elektrycznej,  
a także wymagań w zakresie posiadania i kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń 
i instalacji energetycznych.

Nowe zasady mające na celu zapobieganie nadużyciom 
w hurtowym handlu energią, a tym samym chronią-
ce odbiorców końcowych, zostały zaś przyjęte przez 
Parlament Europejski. Handel hurtowy będzie podlegał 
niezależnemu monitorowaniu w całej UE, co umożliwi 
państwom członkowskich powstrzymywanie oraz karanie 
zachowań ograniczających konkurencję. Rozporządzenie 

UE w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii 
(REMIT) będzie regulować cały handel hurtowy energią 
w UE i obejmie umowy oraz instrumenty pochodne na 
dostawę i przesył gazu ziemnego i elektryczności.

Co nowego 
w ubezpieczeniach?

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym  
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie  
11 lutego 2012 r.

Ma ona służyć wprowadzeniu rozwiązań prokonsumenc-
kich oraz usprawnieniu rynku ubezpieczeń obowiązko-
wych, a także uporządkowanie przepisów o dochodzeniu 
roszczeń z tytułu zdarzeń powstałych za granicą. Zmiany 
polegają m.in. na:
• przyznaniu zakładowi ubezpieczeń możliwości żąda-

nia odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpie-
czeniowej, w sytuacji gdy ubezpieczający nie podał 
ubezpieczycielowi wszystkich znanych sobie oko-
liczności (istotnych dla ustalenia wysokości składki 
ubezpieczeniowej), o które ubezpieczyciel zapytywał 
przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązko-
wego, a okoliczności te wyszły na jaw po zawarciu 
umowy ubezpieczenia obowiązkowego;

• przyjęciu aby obowiązek zawarcia umowy ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej uznawać za speł-
niony w sytuacji, gdy została zawarta umowa ubez-
pieczenia, gwarantująca odpowiedzialność zakładu 
ubezpieczeń przez cały okres, w którym osoby obję-
te tym ubezpieczeniem powinny korzystać z ochrony 
ubezpieczeniowej;

• przyjęciu, że umowa ubezpieczenia obowiązkowego 
nie może obejmować ubezpieczeniem okresu po-
przedzającego zawarcie tej umowy;

• wprowadzeniu regulacji, na podstawie których za-
kłady ubezpieczeń zostaną zobowiązane do przesy-
łania ubezpieczającym, w zakresie obowiązkowego 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych,  informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres 
ubezpieczenia;

• wzmocnieniu mechanizmu rozwiązania  problemu 
tzw. podwójnego ubezpieczenia poprzez wprowa-
dzenie regulacji, na podstawie których posiadacz 
pojazdu mechanicznego będzie miał możliwość wy-
powiedzenia umowy ubezpieczenia OC, która na 
skutek działania automatyzmu ustawy została prze-
dłużona;

• zmianie dotychczasowej zasady dotyczącej automa-
tycznego odnawiania się umowy ubezpieczenia OC 
w przypadku sprzedaży pojazdu (lub innej formy 
przeniesienia prawa własności) – umowa ubezpie-
czenia zawarta przez dotychczasowego posiada-
cza, w przypadku braku jej wypowiedzenia przez 
nowego posiadacza w określonym terminie, będzie 
ważna jedynie do końca okresu, na jaki została za-
warta przez dotychczasowego posiadacza, bez moż-
liwości jej odnowienia z mocy ustawy na następny 
12-miesięczny okres, przy czym posiadacz pojazdu, 
na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo 
własności, będzie mógł wypowiedzieć taką umowę 
na piśmie;

• wykreśleniu z ustawy o ubezpieczeniach obowiązko-
wych przepisów dotyczących zasad zwrotu składki 
za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111891126
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112051208
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/15/1/prawo_energetyczne.rtf
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20110914IPR26634/html/Rynek-energii-hurtownicy-b<0119>d<0105>-zobowi<0105>zani-ujawnia<0107>-umowy
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20110914IPR26634/html/Rynek-energii-hurtownicy-b<0119>d<0105>-zobowi<0105>zani-ujawnia<0107>-umowy
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112051210
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/15/1/ubezpieczenia_obowiazkowe.rtf
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Zmiany w ochronie 
roszczeń pracowniczych
Pracownicy dostaną świadczenia nawet  

w przypadku, gdy upadłość firmy ogłosi sąd 
innego państwa członkowskiego UE. Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

będzie miał możliwość ustalania warunków zwrotu 
należności i ich umarzania.

Większość przepisów nowelizacji ustawy o ochronie rosz-
czeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 
oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 6 paździer-
nika 2011 r.

Więcej osób niepełnosprawnych 
w urzędach

 W urzędach, których dotyczy ustawa o służbie cy-
wilnej oraz w jednostkach wskazanych w ustawie  

o pracownikach samorządowych, w których wskaź-
nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy 

niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługi-
wać będzie osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie 
się w gronie najlepszych kandydatów (w liczbie nie 
większej niż 5) spełniających wymagania niezbęd-
ne do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz 
w największym stopniu spełniających wymagania 

dodatkowe. 

– To niektóre ze zmian, jakie wprowadza ustawa z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz 

niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie 26 
listopada br.

Coraz więcej osób niepełnosprawnych poszukuje bowiem 
pracy. Wspierające ich aktywizację programy, na które  
w ciągu ostatnich 3 lat wydano 300 mln zł, nie przynoszą 
jednak wystarczających efektów.

Zmiany w zatrudnieniu 
socjalnym

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych 
innych ustaw wejdzie w życie 30 października br.

W ustawie o zatrudnieniu socjalnym wprowadzono defi-
nicję absolwenta centrum integracji społecznej oraz absol-
wenta klubu integracji społecznej. Osobom tym umożli-
wiono podejmowanie wspólnej działalności gospodarczej 
w formie spółdzielni socjalnej na zasadach określonych  
w przepisach ustawy o spółdzielniach socjalnych. Wy-
mienieni absolwenci otrzymali też prawo do ubiegania się  
o dofinansowanie, ze środków Funduszu Pracy, poniesio-
nych kosztów pomocy prawnej, konsultacji oraz doradztwa 
przy podejmowaniu działalności gospodarczej w tej formie. 
Ponadto zmieniono definicję organizacji pozarządowych  
w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym, z której 
zostały wyłączone partie polityczne, związki zawodowe, 
organizacje pracodawców, samorządów zawodowych oraz 
fundacji tworzonych przez partie.

W wyniku wprowadzonych zmian centra integracji spo-
łecznej będą mogły być tworzone, a kluby integracji spo-
łecznej prowadzone także przez osoby prawne i jednostki 
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosun-
ku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związ-
ków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego oraz spółdzielnie socjalne.

Zmiany wprowadzone w ustawie o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy umożliwią absolwentom centrum 
integracji społecznej oraz absolwentom klubu integra-
cji społecznej korzystanie z jednorazowo przyznawanych 
przez starostę środków z Funduszu Pracy na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej.

Urlop na żądanie
Pytanie: Czy pracodawca musi w każdym 
przypadku udzielić urlopu na żądanie, jeśli 

pracownik się go domaga?

Odpowiedź: Pracodawca nie ma obowiązku udzielić urlopu 
na żądanie. Może odmówić żądaniu pracownika ze wzglę-
du na ochronę swoich uzasadnionych interesów oraz szcze-
gólne okoliczności, które wymagają obecności pracownika 
w pracy, np. gdy z urlopu chce skorzystać w jednym czasie 
większość zatrudnionych. W niektórych przypadkach żą-
danie pracownika może być uznane za niedopuszczalne 
nadużycie prawa, niezgodne ze społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem prawa, jak np. wykorzystywanie urlopu na 
żądanie jako pozastrajkowej formy protestu.
Pracownik nie może rozpocząć urlopu, póki nie uzyska 
zgody pracodawcy. Wykorzystanie urlopu na żądanie bez 
zgody pracodawcy jest zaś naruszeniem przepisów prawa 
pracy i może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobec-
ność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem podstawowych 
obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 
1 Kodeksu pracy.

ZMIANY PRAWNE

ODPOWIEDZI

http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/15/1/o_ochronie_roszczen_pracowniczych.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111971170
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23109&Itemid=9
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/15/1/sluzba_cywilna.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112011183
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23114&Itemid=9
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23094&Itemid=9
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112051211
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/15/1/zatrudnienie_socjalne_-_skrot.rtf
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100 zł do świadczenia 
pielęgnacyjnego

 Rząd zdecydował, że osoby pobierające 
świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł 

miesięcznie, w listopadzie i grudniu br., otrzymają 
dodatkowe 100 zł. 

Na ten cel zostanie przeznaczone ok. 34 mln zł z budżetu 
państwa na 2011 r.

Odszkodowanie za wypadek
Od 9 września 2011 r. jednorazowe 

odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy 
rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wzrosło 

i wynosi 550 zł za każdy procent stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. 

Zmianę wprowadził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Składka bez zmian
Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, 
chorobowe i macierzyńskie od jednej osoby w IV 

kwartale 2011 r. pozostaje na poziomie 42 zł. 

– Tak podał Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego w obwieszczeniu z 7 września 2011 r. w sprawie 
miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypad-
kowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2011 r.

Waloryzacja według 
ustawowego minimum

Przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji świadczeń 
emerytalnych i rentowych zostanie utrzymany na 

poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego 
wynagrodzenia wynagrodzenia w 2010 r. 

Tak przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 
lipca 2011 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika 
waloryzacji emerytur i rent w 2012 r.

Deregulacja w ubezpieczeniach 
społecznych

Tzw. ustawa deregulacyjna bis zmieni 22 
ustaw. Przewiduje m.in. zniesienie obowiązku 

przekazywania ubezpieczonemu informacji  
z imiennych raportów miesięcznych o zapłaconych 
za niego składakach do ZUS i NFZ. Płatnik będzie 

przekazywał raport RMUA raz na rok albo na 
żądanie pracownika.  

 Skróceniu ulegnie ponadto okres przedawnienia – z 10 
do 5 lat – należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS.  
W związku z tym krótszy będzie obowiązek przechowy-
wania kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych rapor-
tów miesięcznych oraz dokumentów korygujących.

Liczy się staż ubezpieczeniowy
Złagodzono warunki nabywania prawa do renty 

dla osób, które mają długi okres składkowy. 
Osoba niezdolna do pracy, która udowodni okres 

składkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla 
kobiet lub 30 lat dla mężczyzn, ma prawo do renty 

z tego tytułu bez względu na to, czy w ostatnim 
dziesięcioleciu przed wypadkiem miała co najmniej 

pięcioletni okres ubezpieczenia.

Zmienił się też sposób ustalania kapitału początkowego 
dla osób przechodzących na emeryturę obliczaną według 
nowych zasad wymiaru. Po nowelizacji do obliczeń będzie 
można przyjąć staż ubezpieczeniowy wyrażony w dniach, 
a nie tylko w pełnych latach – jak dotąd.
Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
weszła w życie 23 września br.

Wypłata świadczeń przez ZUS 
niezagrożona

ZUS zapewnia, że polski system emerytalny jest 
stabilny, choć stopień jego efektywności (czyli 
wydolności) będzie zależeć od rzeczywistego, 
a nie prognozowanego rozwoju wypadków 

demograficzno-ekonomicznych.

System emerytalny w Polsce, jak i w całej Europie, opiera 
się na zasadzie solidarności społecznej, która w specja-
listycznej nomenklaturze nazywana jest zasadą „pay-as-

ZMIANY PRAWNE

STAWKI I WSKAŹNIKI

AKTUALNOŚCI

http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/uchwala_w_sprawie_ustanowienia,7857/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111751043
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110840882
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111520898
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4461.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111871112
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-you-go”. Oznacza to, że ze składek pokoleń pracujących 
finansowane są emerytury pokoleń, które aktywność za-
wodową mają już za sobą. 

Zgłoś nianię do ubezpieczeń
Nianie opiekujące się dziećmi do lat 3 mogą 
spokojniej myśleć o swojej emeryturze. Od 

1 października państwo opłaci składki na 
ubezpieczenia społeczne za opiekunki, które 

otrzymują pensję nieprzekraczającą minimalnego 
wynagrodzenia.

Możliwość taką przewiduje ustawa z 4 lutego 2011 r.  
o opiece nad dziećmi do lat 3. Rodzice, muszą zawrzeć 
z nią tzw. umowę uaktywniającą. Umowa określa m.in. 
czas i miejsce sprawowania opieki nad pociechą, obowiąz-
ki niani, wysokość wynagrodzenia i czas przez jaki umowa 
ma obowiązywać. Po zawarciu takiej umowy jeden z ro-
dziców zgłasza w Zakładzie na formularzu ZUS ZFA siebie 
jako płatnika składek, a na formularzu ZUS ZUA – nianię 
jako ubezpieczoną, jeżeli niania będzie podlegała ubez-
pieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
Jeżeli natomiast niania podlega już ubezpieczeniom spo-
łecznym z innego tytułu (np. pracuje już w innym miejscu 
lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą) to na-
leży ją zgłosić jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego na 
formularzu ZUS ZZA. 

Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe 
i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne za nianię, 
która zarabia nie więcej niż wynosi minimalne wynagro-
dzenie w kraju, czyli obecnie 1386 zł, pokryje ZUS z bu-

dżetu państwa. Rodzice pokryją składki w przypadku, gdy 
pensja niani przekroczy minimalne wynagrodzenie. Opła-
cą jednak składki tylko od kwoty, o którą pensja przekra-
cza minimalne wynagrodzenie.

ZUS dokonuje 
poświadczenia życia

Tak zwane poświadczenia życia dla osób zamiesz-
kałych w Polsce i pobierających zagraniczne świad-

czenia emerytalno-rentowe będą dokonywane 
– na wniosek zainteresowanych – we wszystkich 

placówkach ZUS. 

ZUS będzie dokonywał poświadczeń życia na formula-
rzach stosowanych przez zagraniczne instytucje ubez-
pieczeniowe, bez względu na to, w jakim języku zostały 
sporządzone.

Do uzyskania poświadczenia niezbędna będzie osobista 
wizyta świadczeniobiorcy w placówce ZUS i okazanie do-
kumentu tożsamości.

Praca w Polsce i za granicą  
a możliwość uzyskania  
emerytury lub renty

Osoby, które oprócz pracy w Polsce pracowały 
za granicą w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (dotyczy też Norwegii, Islandii, 

Liechtensteinu oraz Szwajcarii) bądź w państwach, 
z którymi Polskę łączy umowa o zabezpieczeniu 
społecznym (np. USA, Kanada, Australia), mogą 
ubiegać się o emeryturę lub rentę z tego tytułu. 

Po spełnieniu wymaganych warunków, dotyczących  
w szczególności wieku emerytalnego oraz stażu, można 
otrzymywać oprócz polskiej emerytury lub renty z ZUS, 
także odpowiednie zagraniczne świadczenie emerytalno-
-rentowe wypłacane przez instytucję zagraniczną. 

Przepisy unijne oraz postanowienia umów międzynaro-
dowych ułatwiają spełnienie warunków wymaganych do 
uzyskania emerytury lub renty w Polsce oraz za granicą, 
przede wszystkim warunków stażowych.  

Zagraniczny zasiłek chorobowy 
a polska emerytura

Osoba mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą, 
pobierająca zasiłek chorobowy z tytułu zatrudnienia 
wykonywanego w kraju miejsca zamieszkania, na-

bywa prawo do emerytury w Polsce z dniem zaprze-
stania pobierania tego zasiłku, na podstawie art. 100 
ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek chorobowy należny osobie mającej stałe miejsce 
zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, 
wypłacany z tytułu zatrudniania wykonywanego w kraju 
miejsca zamieszkania tej osoby, ma wpływ na datę po-
wstania prawa do emerytury należnej z polskiego FUS. 
Uregulowania wynikające z art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych mają więc zastosowanie także 
do takiej osoby – wyjaśnił Sąd Najwyższy.

Uchwała SN z 7.06.2011 r., sygn. akt II UZP 3/11

ORZECZENIA

PORADY

http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1839
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110450235
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ubezpieczenia-spoleczne/art,5587,pismo-mpips-do-prezesa-zus-w-sprawie-poswiadczania-pozostawania-swadczeniobiorcy-przy-zyciu.html
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1841
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1843
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1843
http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ipusisp/II-UZP-0003_11.pdf
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Dzienny opiekun
W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3, która weszła w życie 

4 kwietnia 2011 r., jedną z form instytucjonalnej 
opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu 

dziecięcego, jest dzienny opiekun. 

Ustawowa instytucja dziennego opiekuna ma na celu 
przede wszystkim umożliwienie zorganizowania fachowej 
opieki nad małymi dziećmi np. w gminach wiejskich (gdzie 
zamieszkuje niewielka liczba dzieci) lub w dzielnicach du-
żych miast, pozbawionych rozbudowanej infrastruktury, 
na zasadzie pomocy sąsiedzkiej.

Zorganizowanie opieki sprawowanej przez dziennego 
opiekuna nie wymaga tak dużych nakładów finansowych, 
tak jak np. w przypadku utworzenia żłobka czy klubu 
dziecięcego. Opieka jest sprawowana w warunkach do-
mowych, a czas sprawowania opieki przez dziennego 
opiekuna efektywniej dopasowany do czasu pracy rodzi-
ców. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy, dziennym opie-
kunem może zostać osoba pełnoletnia, która:
• daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad 

dziećmi,
• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej 

oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani 
ograniczona,

• wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy 
taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu 
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego 
przez sąd,

• nie była skazana prawomocnym wyrokiem za prze-
stępstwo umyślne,

• posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną 
opiekę nad dzieckiem.

Jeżeli zachodzi potrzeba weryfikacji spełnienia powyż-
szych warunków, u kandydata na dziennego opiekuna 
może  zostać przeprowadzony przez kierownika ośrodka 
pomocy społecznej wywiad środowiskowy. Wywiad śro-
dowiskowy jest przeprowadzany na zlecenie wójta, bur-
mistrza lub prezydenta miasta.

W celu zorganizowania opieki nad dziećmi sprawowa-
nej przez dziennego opiekuna, gmina powinna rozpisać 
konkurs. Rozpisanie otwartego konkursu ofert może mieć 
miejsce po zbadaniu sytuacji w kwestii zapotrzebowania 
na tę formę opieki w gminie, a także na zgłoszone wy-
raźne zapotrzebowanie rodziców dzieci, którzy chcieliby 
skorzystać z tej formy opieki. Z osobą, która spełnia wy-
magane warunki, podpisywana jest umowa.

Świadczenia na dzieci
Dłużnik alimentacyjny nie straci prawa jazdy, o ile 
przez okres ostatnich 6 miesięcy będzie wywiązy-
wał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimen-
tacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% ustalonych 

alimentów.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów dostosowuje przepisy do wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego: 
• z 30 czerwca 2009 r. (sygn. P 45/08), kwestionu-

jącego sposób określania dochodów przy ustalaniu 
prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z fun-

duszu alimentacyjnego, oraz 
• z 22 września 2009 r. (sygn. P 46/07), stwierdza-

jącego niekonstytucyjność przepisu pozwalającego 
na odbieranie prawa jazdy dłużnikom alimentacyj-
nym. 

Nowelizacja zmierza ponadto do wyeliminowania po-
wstałych nieścisłości związanych z interpretacją prze-
pisów dotyczących m.in. świadczenia pielęgnacyjnego, 
zasiłku pielęgnacyjnego jak też ma na celu dostosowa-
nie przepisów powyższych ustaw do zamian wynikają-
cych z prawa podatkowego oraz europejskiego. Wej-
dzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. z wyjątkiem 
art. 1 pkt 6 (przewidującego zmiany art. 17 ustawy o 
świadczeniach rodzinnych regulującego zasady przy-
znawania świadczenia pielęgnacyjnego), który wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 14 
października 2011 r.

Bezpieczniej na imprezach 
masowych

 Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych oraz niektórych innych ustaw 
umożliwia skuteczną walkę ze zjawiskiem tzw. 

chuligaństwa stadionowego oraz pozwala 
skutecznie egzekwować bezpieczeństwo podczas 

imprez masowych.

Tzw. specustawa przewidziała szereg rozwiązań zmierza-
jących do skuteczniejszego zwalczania zachowań chuli-
gańskich na stadionach:
1. obliguje do wyposażenia w elektroniczne systemy 

identyfikacji osób wszystkie obiekty, na których pro-
wadzone są mecze piłki nożnej (będące imprezami 
masowymi) i zintegrowania już istniejących systemów 
(dotyczy klubów Ekstraklasy): 

ZMIANY PRAWNE

PORADY

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110450235
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,5564,informacja-dotyczaca-instytucji-dziennego-opiekuna.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,5578,komunikat-w-sprawie-zmiany-ustawy-o-swiadczeniach-rodzinnych-oraz-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow-.html
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2009/p_45_08.htm
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2009/p_46_07.htm
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/15/1/swiadczenia_rodzinne_skrot.rtf
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4281.htm
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2011/201109/0921/o_bezpieczenstwie_imprez_masowych.rtf
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/9369/Bezpieczne_Euro_2012.html
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3401,elektroniczny-monitoring-chuliganow-stadionowych.html
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3401,elektroniczny-monitoring-chuliganow-stadionowych.html
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a. ligi zawodowej po upływie 30 dni od dnia ogłosze-
nia ustawy,

b. I ligi piłki nożnej od 1 stycznia 2013 r.,
c. w pozostałych od 1 stycznia 2014 r.

2. umożliwia odmowę wydania zezwolenia na przepro-
wadzenie imprezy masowej,

3. w przypadku gdy obiekt nie jest wyposażony w elek-
troniczny system identyfikacji osób,

4. umożliwia przerwanie imprezy przez wojewodę  
w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia uczest-
ników imprezy masowej, w sytuacji gdy działania or-
ganizatora są niewystarczające dla zapewnienia bez-
pieczeństwa imprezy masowej,

5. umożliwia przeprowadzenie rozprawy przez sąd  
w formie odmiejscowionej (bez konieczności dopro-
wadzenia sprawcy do sądu – przesłuchanie na odle-
głość) oraz określa zasady jej przeprowadzania,

6. umożliwia sprzedaż i spożywanie niskoprocentowych 
napojów alkoholowych na imprezach masowych (po 
uzyskaniu zezwolenia); na meczach o podwyższonym 
ryzyku takiej możliwości nie będzie,

7. umożliwia stosowanie zakazu klubowego na meczach 
wyjazdowych oraz jego orzekanie za naruszenie regu-
laminu na meczu wyjazdowym,

8. umożliwia odmowę sprzedaży biletu osobie, co do 
której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w czasie 
trwania imprezy masowej może stwarzać zagrożenie 
dla bezpieczeństwa imprezy masowej,

9. rozszerza możliwość karania np. sprawców fałszywych 
alarmów,

10. umożliwia ukaranie uczestników przemieszczających 
się do innych sektorów niż uprawnione, wynikające  
z posiadanego biletu,

11. umożliwia ukaranie za posiadanie niebezpiecznych na-
rzędzi w miejscu publicznym,

12. karane będzie także wdzieranie się na teren imprezy 
masowej,

13. umożliwi ukaranie organizatora za nienależyte zapew-
nienie bezpieczeństwa imprezy masowej m.in. w za-

kresie: ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia 
pod względem medycznym oraz odpowiedniego stanu 
technicznego obiektów budowlanych.

Zapis windykacyjny
23 października 2011 r. w polskim prawie 
spadkowym pojawi się instytucja zapisu 

windykacyjnego, tj. możliwość zapisania w 
testamencie notarialnym konkretnej rzeczy dla 

konkretnego spadkobiercy. 

Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być jedynie 
przedmioty i prawa wskazane w ustawie, tj.: 
• rzeczy oznaczone co do tożsamo ści (np. samochód, 

nieruchomość bądź jej część), 
• zbywalne uprawnienia majątko we (np.. spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu), 
• przedsiębiorstwo czy gospodarstwo rolne i 
• prawo korzystania ze służebności (np. używanie drogi 

dojazdowej). 
Tymczasem już 5 października rusza Notarialny Rejestr Te-
stamentów (NORT).

Ustawa  
o „cyberbezpieczeństwie” 

 Nowelizacja m.in. ustawy o stanie wojennym 
wprowadzi do polskiego prawa pojęcie „cyber-

przestrzeni”.
 
W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowo-
dowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub 
działaniami w cyberprzestrzeni, zbrojnej napaści na tery-
torium Polski lub gdy z umowy międzynarodowej wynika 
zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej będzie mógł, na wniosek 

Rady Ministrów, wprowadzić stan wojenny na części albo 
na całym terytorium państwa. Przez zewnętrzne zagrożenie 
państwa należy rozumieć celowe działania, godzące w nie-
podległość,  niepodzielność terytorium, ważny interes go-
spodarczy Polski lub zmierzające do uniemożliwienia albo 
poważnego zakłócenia normalnego funkcjonowania pań-
stwa, podejmowane przez zewnętrzne w stosunku do niej 
podmioty. „Cyberprzestrzeń” zdefiniowano przy tym jako 
przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną 
przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno-
ści podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z po-
wiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami. 
W sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego 
ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porząd-
ku publicznego, w tym spowodowanego działaniami  
o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyber-
przestrzeni, które nie może być usunięte poprzez użycie 
zwykłych środków konstytucyjnych, Rada Ministrów bę-
dzie mogła podjąć uchwałę o skierowaniu do Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o wprowadzenie stanu 
wyjątkowego.

Reforma sądów
 Nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych oraz niektórych innych ustaw 
wprowadza m.in. oceny okresowe sędziów 

połączone z indywidualnym planem rozwoju oraz 
menadżerski model zarządzania sądami. 

Zgodnie z ustawą nie na prezesach, lecz na dyrektorach 
sądów spoczywać będzie odpowiedzialność za zapewnie-
nie i sprawne funkcjonowanie infrastruktury sądu oraz 
efektywne zarządzanie zasobami personelu pomocni-
czego, a więc odpowiedzialność za zapewnienie sędziom 
warunków umożliwiających sprawne wykonywanie przez 
nich pracy.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110850458
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3531,rusza-notarialny-rejestr-testamentow--minister.html
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4355.htm
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/15/1/o_stanie_wojennym.rtf
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/15/1/o_stanie_wojennym.rtf
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1948,prezydent-podpisal-ustawe-o-cyberbezpieczenstwie.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112031192
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3539,menadzerskie-zarzadzanie-sadami--minister.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/15/1/sadownictwo.rtf
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W każdym sądzie rejonowym i okręgowym będą funk-
cjonowały obligatoryjnie co najmniej 2 wydziały: karny  
i cywilny, zaś w sądach apelacyjnych 3 wydziały: cywilny, 
karny oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. Nowe prze-
pisy określają też m.in. tryb rozpatrywania skarg i wnio-
sków dotyczących działalności sądów.

Przepisy 
na powódź

 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z usuwaniem skutków powodzi stanowi 

kompleksowe rozwiązania prawne ukierunkowane 
na usuwanie skutków powodzi w zakresie 

sposobu i formy udzielania pomocy państwa dla 
poszkodowanych podmiotów – przedsiębiorców  

i osób prywatnych. 

Nowe przepisy będą stosowane w sprawach związanych 
z usuwaniem skutków powodzi. Chodzi o wprowadzenie 
szczególnych rozwiązań prawnych, które zagwarantują 
niezbędną pomoc poszkodowanym oraz uproszcze nie 
procedur związanych z usuwaniem skutków powodzi 
(oznacza to wdrożenie na stałe do polskiego prawa roz-
wiązań przyjętych w ubiegłorocznych ustawach: o szcze-
gólnych rozwiązaniach związa nych z usuwaniem skut-
ków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz o wspiera niu 
przedsiębiorców dotkniętych skutka mi powodzi z 2010 r.), 
a ponadto dokonanie systemowych zmian w zakresie or-
ganizacji ochrony przeciwpowodziowej. W razie wystą-
pienia takiej klęski Rada Ministrów ma wy dawać rozpo-
rządzenie z listą poszkodo wanych gmin i miejscowości, 
w których do 12 miesięcy będą obowiązywały przepisy 
dotyczące usuwania jej skutków. 

Przykładowo rodzina lub osoba samotnie gospodaru-
jąca poszkodowana w wyniku wystąpienia powodzi,  

w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej 
może otrzymać jednorazowy zasiłek powodziowy  
w kwocie do 2 tys. zł, bez względu na ich dochody. De-
cyzję w sprawie przyzna nia zasiłku będzie wydawał wójt 
(bur mistrz, prezydent miasta) w ciągu 2 dni od złożenia 
wniosku. Wypłata środków z tytułu pomocy ma nastąpić 
w terminie 2 dni od podjęcia decyzji.

 Poza tym przewidziano rozmaite udogodnienia, umorze-
nia płatności, zwolnienia z opłat oraz preferencyjne po-
życzki dla poszkodowanych podmiotów, o które można 
wnioskować w przypadku wystąpienia takiej klęski żywio-
łowej.

Tymczasem Rada Ministrów ustanowiła „Program ochro-
ny przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. W ramach 
programu planowana jest m.in. regulacja koryt rzek, bu-
dowa zbiorników retencyjnych oraz ochrona mieszkań-
ców dużych aglomeracji miejskich przed powodzią. Rada 
Ministrów wydała także rozporządzenie w sprawie usta-
nowienia pełnomocnika rządu ds. programu, którym bę-
dzie wojewoda małopolski.

Zmiany dotyczące 
działalności społecznej

Zasadniczym celem nowelizacji ustawy  
o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 
jest wyeliminowanie problemów interpretacyjnych 

pojawiających się w praktyce stosowania 
przepisów. 

Doprecyzowano np., że działalność pożytku publicznego 
może być prowadzona przez spółki akcyjne, spółki z o.o. 
oraz kluby sportowe będące spółkami, jeżeli nie działają 
w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość docho-

du na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza-
ją zysku do podziału między udziałowców, akcjonariuszy  
i pracowników.

Abonenci lepiej chronieni
 Najnowsza nowelizacja Prawa 

telekomunikacyjnego ma na celu zwiększenie 
ochrony użytkowników końcowych i abonentów 

przed nadużyciami w związku z korzystaniem 
usług o podwyższonej opłacie m.in. rozszerzenie 
obowiązków informacyjnych w zakresie sposobu 

podawania informacji o cenie i numerze takich usług.

Dostawca usługi telekomunikacyjnej będzie np. musiał 
zaoferować minimum 3 progi kwotowe: 35, 100 i 200 
złotych. Na żądanie abonenta będzie zobowiązany nie-
odpłatnie zablokować połączenia wychodzące na numery 
usług o podwyższonej opłacie, na numery poszczególnych 
rodzajów usług o podwyższonej opłacie, jak i połączenia 
przychodzące z takich numerów. Dostawca będzie miał 
też obowiązek umożliwić abonentowi określenie maksy-
malnej ceny za usługę o podwyższonej opłacie i nieod-
płatne blokowanie połączeń wychodzących na numery 
usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza 
cenę maksymalną określoną przez abonenta w żądaniu, 
jak i połączeń przychodzących z takich numerów.

powrót do spisu treści

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3431,ustawa---prawo-o-ustroju-sadow-powszechnych.html
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3431,ustawa---prawo-o-ustroju-sadow-powszechnych.html
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3397,senat-rp-debatowal-nad-ustawa--prawo-o-ustroju.html
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4184.htm
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/9301/Ochrona_przed_powodzia.html
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3902.htm
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/15/1/o_zmianie_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_oraz_niektorych_in.rtf
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4605.htm
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead01&news_cat_id=168&news_id=7158&layout=3&page=text
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Usuwanie zawalidróg
Minister Finansów podał obowiązujące w 2012 r. 
 maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu 

z drogi i jego przechowywanie na parkingu 
strzeżonym.

Zależnie od rodzaju pojazdu maksymalne stawki za usu-
nięcie wyniosą od 105 zł do 1459 zł, zaś za każdą dobę 
przechowywania na parkingu – od 16 zł do 188 zł.

Certyfikaty dla samochodów 
i przyczep

Od 27 września 2011 r. obowiązuje nowe 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
certyfikatów potwierdzających spełnienie przez 

pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa 
lub warunków dopuszczenia do ruchu.

Określone w nim certyfikaty potwierdzające spełnie-
nie przez pojazd silnikowy czy przyczepę odpowied-
nich wymogów bezpieczeństwa lub warunków do-
puszczenia do ruchu wystawia się w języku polskim 
na okres 12 miesięcy. Certyfikaty wydane na podstawie 
dotychczasowych przepisów zachowują ważność w za-
kresie i przez okres, na który zostały wydane.

Pojazdy 
nienormatywne

 Obszerna nowelizacja ustawy – Prawo o 
ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 

przewiduje zmiany w podziale kompetencji 
organów wydających pozwolenia na przejazd 
pojazdów nienormatywnych. Wprowadzi 7 
kategorii zezwoleń na przejazd pojazdów 

nienormatywnych i określi organy upoważnione 
do ich wydawania.

Określa definicje pojazdu nienormatywnego i pilota. 
Za nienormatywne ustawa uznaje m.in. pojazdy (lub 
ich zespół), których naciski osi wraz z ładunkiem (albo 
bez niego) są większe od dopuszczalnych (przewidywal-
nych) na danej drodze, co obejmują odrębne regula-
cje. Cechy te może również mieć pojazd o wymiarach 
przekraczających przedmiotowe normy. Pilot zostanie 
zaś zdefiniowany jako osoba odpowiedzialna za bez-
pieczne poruszanie się pojazdu nienorma-tywnego oraz 
minimalizację związanych z tym utrudnień. Nowelizacja 
przyznaje uprawnienia funkcjonariuszom Biura Ochrony 
Rządu oraz pilotom do wydawania sygnałów i poleceń 
innym uczestnikom ruchu i osobom znajdującym się na 
drodze. 

Oprócz starosty, ge neralnego dyrektora dróg krajowy-
chi autostrad, naczelnika urzędu celnego do wydania 
pozwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych. 
będzie uprawniony również zarządca drogi oraz prezy-
dent miasta na prawach powiatu. W ustawie wskazano 
też maksymalne stawki opłat za udzielenie zezwolenia na 
przejazd pojazdów nienormatywnych.

Nowy taryfikator 
punktów karnych

Komisja z udziałem przedstawicieli rządu  
i samorządu przyjęła opracowany przez MSWiA 
projekt rozporządzenia, który zmienia taryfikator 

punktów karnych. 

Kierowcy prowadzący rozmowy przez telefon komórkowy 
podczas jazdy samochodem dostaną 5 punktów karnych. 
Dzisiaj wykroczenie to nie jest w ogóle punktowane. Po-
dobnie jest z parkowaniem na miejscu przeznaczonym 
dla osób niepełnosprawnych. Kierowcy łamiący tego typu 
przepisy otrzymają 5 punktów karnych.

Za wjeżdżanie na przejazd tramwajowy otrzymamy  
4 punkty karne – a nie zero, jak obecnie.

Także bardziej surowo będzie karane przewożenie dzieci 
bez wymaganego fotelika. Kierowcy dostaną za to wykro-
czenie dwa razy więcej punktów niż obecnie – czyli nie 3, 
a 6 punktów karnych.

Kierowcy otrzymają także większą niż dotąd liczbę punk-
tów karnych za przewożenie pasażerów bez zapiętych 
pasów bezpieczeństwa. W miejsce 1 dostaną 4 punkty 
karne.

Za wjazd na zakorkowane skrzyżowanie kierowca pojaz-
du otrzyma po zmianach 2 punkty karne (dotąd zero)

Nowy taryfikator punktów karnych zacznie obowiązywać 
po 30 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

ZMIANY PRAWNE
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110820830
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111881121
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/projekt_ustawy_o_zmianie_ustaw,6395/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4223.htm
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/9379/Komisja_Wspolna_przyjela_nowy_taryfikator_punktow_karnych.html
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Wspieranie 
obszarów wiejskich

14 października br. wejdzie w życie ustawa z dnia 
28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw.

W nowelizacji chodzi o wdrażanie działań w ramach tzw. 
podejścia Leader (partnerskie podejście do rozwoju wsi) 
oraz instrumentów zapewniających skuteczne i prawidło-
we zarządzanie PROW 2007-2013 a także poprawienie i 
rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dosto-
sowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie 
rolniczymi zasobami wodnymi.

Sześciopak gospodarczy
Kraje członkowskie strefy euro nie będą mogły 

ignorować ostrzeżeń Komisji Europejskiej 
dotyczących dyscypliny budżetowej. 

Parlament Europejski przyjął pakiet sześciu projek-
tów legislacyjnych (tzw. sześciopak gospodarczy), 
które gruntownie modernizują unijne zasady zarzą-
dzania gospodarczego. Głównym celem wprowadza-
nych zmian jest zapewnienie większej kontroli i przej-
rzystości finansów państw członkowskich UE. Nowe 
rozwiązania dadzą Komisji Europejskiej większe moż-
liwości egzekwowania od rządów zaleceń dotyczących 

polityki budżetowej i szybkiego zwalczania nierówno-
wagi gospodarczej.

Rachunki 
zbiorcze

 Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz niektórych innych ustaw ma 

wprowadzić  rachunki zbiorcze do polskiego prawa. 

Chodzi o rachunki prowadzone przez uczestników syste-
mu depozytowo-rozliczeniowego, na których mogą być 
rejestrowane papiery wartościowe nie należące do osób, 
dla których rachunki te są formalnie prowadzone, lecz na-
leżące do innej osoby lub osób.

Rachunki zbiorcze będą trzecim, obok kont depozyto-
wych oraz rachunków papierów wartościowych, urządze-
niem ewidencyjnym, prowadzonym w ramach depozytu 
papierów wartościowych.

Pomoc na 
restrukturyzację 

Minister Skarbu Państwa może udzielać wsparcia 
zarówno przedsiębiorcom publicznym, jak 
i prywatnym, a nie tak jak dotąd wyłącznie 
przedsiębiorstwom państwowym i spółkom  

z udziałem Skarbu Państwa. 

Od 27 września br. obowiązuje nowe rozporządzenie Mi-
nistra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie 
pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przed-
siębiorców.

Finanse 2012
27 września br rząd przyjął projekt ustawy 

budżetowej na 2012 r. oraz Strategię zarządzania 
długiem sektora finansów publicznych w latach 

2012-2015. 

Dochody wyniosą 292,8 mld zł, wydatki nie więcej niż 
327,8 mld zł, a deficyt nie przekroczy 35 mld zł. Najwięk-
sze wydatki zostaną poniesione na dotacje i subwencje, 
potrzeby bieżące jednostek budżetowych oraz obsługę 
długu publicznego.

Podatkowe dochody budżetu państwa oszacowano na 
267,5 mld zł, w tym: VAT – 132,5 mld zł, akcyza – 61,6 
mld zł, PIT – 42,4 mld zł i CIT – 29,6 mld zł. Niepodatko-
we dochody wyniosą 23,4 mld zł. Z prywatyzacji do kasy 
państwa ma wpłynąć 10 mld zł.

Rząd przygotowując projekt ustawy budżetowej na 2012 r. 
 przyjął następujące wskaźniki makroekonomiczne: realny 
wzrost PKB (o 4%); inflacja (2,8%), wzrost zatrudnienia 
w gospodarce (1,3%), wzrost spożycia ogółem (o 3%), 
realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 
(2,9%).

Tymczasem Rada Polityki Pieniężnej zamierza utrzymywać 
inflację jak najbliżej celu 2,5% – wynika z założeń polityki 
pieniężnej na 2012 rok.

ZMIANY PRAWNE
STAWKI I WSKAŹNIKI

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112051202
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