
•	 JAK	USTRZEC	SIĘ	BŁĘDÓW	W	PIT	
ZA	2012	ROK?

Okres	kampanii	rozliczania	PIT-ów,	
to	czas,	kiedy	niektórzy	podatnicy	
mogą	zostać	wezwani	do	urzędu	
skarbowego.	Główną	przyczyną	tych	
wezwań	są	błędy	w	formularzach	
PIT,	których	to	błędów	urzędnicy	
nie	mają	prawa	sami	usunąć.	Takich	
pomyłek	i	zarazem	„błahych”	
powodów	wezwania	podatników	do	
urzędu	jest	sporo.

•	 PODATEK	OD	NIERUCHOMOŚCI	
W	EUROPIE

•	 SUSZ	TYTONIOWY	A	AKCYZA

•	 KIEDY	ZAMONTOWAĆ	KASĘ?

•	 PRZELICZANIE	NA	ZŁOTE

•	 1%	CIT	DLA	JEDNOSTEK	
NAUKOWYCH?

•	 REFERENDUM	LOKALNE

•	 NOWE	ZASADY	ODBIORU	ŚMIECI	
–	OD	LIPCA	2013	R.

Od	1	lipca	2013	r.	właścicielem	
odpadów	komunalnych	będzie	gmina.	
Gminy	starają	się	więc	opracować	jak	
najskuteczniejsze	metody	ściągania	
podatku	śmieciowego.	

•	 SZYBSZE	ODSZKODOWANIE

•	 ENERGOOSZCZĘDNE	DOMY	
Z	DOPŁATĄ

•	 NOWY	BUDŻET	UE

•	 0,5%	PODATKU	ZAMIAST	
FUNDUSZU	KOŚCIELNEGO

•	 POLSKA	PRZYSTĄPI	DO	PAKTU	
FISKALNEGO

•	 JAKIE	ZMIANY	W	CENACH?

m a r z e c 	 2 0 1 3 	 n r 	 3 	 ( 4 3 )

•	 MARCOWA	WALORYZACJA	
ŚWIADCZEŃ	ZUS

•	 ABOLICJA	DLA	PŁATNIKÓW

•	 DODATEK	DLA	SAMOTNYCH	
OPIEKUNÓW

•	 ZMIANY	W	SYSTEMIE	
UBEZPIECZENIA	SPOŁECZNEGO	
ROLNIKÓW

•	 OD	MARCA	WYŻSZE	DIETY	ZA	
DELEGACJE	SŁUŻBOWE

Nowe	rozporządzenie	w	sprawie	
wysokości	oraz	warunków	ustalania	
należności	przysługujących	pracowni-
kowi	zatrudnionemu 	w	państwowej 	
lub	samorządowej	jednostce	sfery	
budżetowej	z	tytułu	podróży	służ-
bowej	na	obszarze	kraju	oraz	poza	
granicami	kraju wchodzi	w	życie	
1	marca	2013	r.	

•	 SUKCES	POLSKIEGO	EKSPORTU	
ŻYWNOŚCI

•	 WSKAŹNIKI	GOSPODARCZE

•	 ETYKIETY	ENERGETYCZNE	
–	OBOWIĄZEK	INFORMOWANIA	
KONSUMENTÓW	

Ministerstwo	Gospodarki	wyjaśniło,	
iż	ustawa	o	obowiązkach	w	zakresie	
informowania	o	zużyciu	energii	przez	
produkty	wykorzystujące	energię	
dotyczy	tylko	tych	produktów,	dla	
których	wymagania	w	zakresie	
sporządzania	dokumentacji	
technicznej	oraz	stosowania	etykiet	
i	kart	określają	akty	delegowane	
Komisji	Europejskiej.

•	 NIE	BĘDZIE	OBOWIĄZKU	
PRZECHOWYWANIA	MONITORA?

•	 WAŻNE	DLA	
TRANSPORTOWCÓW!

PODATKI FIRMA SERWIS	DOMOWYKADRY
I	UBEZPIECZENIA



S ł owo 	 o d 	 d o r a d c y

T E RM INY ma r z e c

5. – Wpłata składek na 
ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FP 
i FGŚP - jednostki budżetowe 
i samorządowe zakłady 
budżetowe.

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

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

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

11. – Złożenie zgłoszenia 
INTRASTAT za luty.

15. – Wpłata I raty podatku 
od nieruchomości, podatku 

leśnego i podatku rolnego 
– osoby fizyczne.

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

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

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

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 
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 
dochodowego za luty.

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 
działalności np. literackiej, 
artystycznej.

20. – Wpłata ryczałtu 
od przychodów 
ewidencjonowanych za luty. 

20. – Wpłata na PFRON za 
luty. 

25. – Deklaracja i rozliczenie 
VAT oraz akcyzy.

25. – Złożenie informacji 
podsumowującej (składanej 
elektronicznie).

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, najserdeczniejsze 
życzenia: dużo zdrowia, słońca, spokoju i pogody ducha w tym 
radosnym czasie spędzanym z rodziną i przyjaciółmi, a także 

mnóstwa wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów zarówno 
w życiu zawodowym, jak i osobistym,

 
składa Wszystkim Podatnikom, Współpracownikom i Przyjaciołom

Doradca Podatkowy
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Właśnie dlatego SZYBKI 
PIT stworzył poniższy, 

krótki informator o najczę-
ściej popełnianych błędach. 
Niemniej jednak korzystanie 
z usług wyspecjalizowanego 
doradcy podatkowego może za-
oszczędzić i czasu z rozliczenia-
mi PIT, i nerwów związanych 
z możliwością popełnienia 
jakiegoś, kosztownego, błędu.

BRAK	PODPISU	
PODATNIKA

Podatnicy często zapominają, 
że ich zeznanie to dokument, 
który musi być podpisany, po-
nieważ bez tego nie wywołuje 
żadnych skutków prawnych. 
Podpisy powinny się znaleźć 
w rubryce 321 (PIT-36) lub 
w rubryce 135 (PIT-37). Jeśli 
zaś rozliczamy się wspólnie 
z małżonkiem, to w formularzu 
PIT-36 ten małżonek, którego 
dane zostały wpisane w części 

B1 formularza, podpisuje się 
w rubryce 321. Drugi mał-
żonek, którego dane zostały 
wpisane w części B2 formu-
larza, podpisuje się w rubryce 
322. W przypadku formularza 
PIT-37 będą to kolejno rubryki: 
135 i 136. UWAGA! Podobnie 
jak w ubiegłym roku, jeden 
z małżonków może się na 
zeznaniu nie podpisać. Może 
to jednak nastąpić w sytuacji, 
w której upoważnił drugiego 
małżonka do podpisania ze-
znania w jego imieniu, a tenże, 
podpisując zeznanie oświad-
cza jednocześnie (pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za 
fałszywe zeznania), że takie 
upoważnienie posiada.

BŁĘDNY	
IDENTYFIKATOR	
PODATKOWY

Problem dotyczy w każdym 
formularzu PIT rubryk 

z numerami 1 i 2. Podatnicy 
często wpisują tam Numer 
Identyfikacji Podatkowej 
swojego pracodawcy. Bierze 
się to zapewne z tego, że np. 
w formularzu PIT-11, który 
jest wydawany przez praco-
dawcę w rubryce 1 wpisany 
jest numer płatnika, czyli 
pracodawcy, a nie podatnika, 
czyli nasz. Prawidłowo wy-
pełniony przez nas formu-
larz PIT-36 lub PIT-37 zawiera 
w rubryce 1 nasz NIP lub 
PESEL, a w rubryce 2 NIP 
lub PESEL naszego małżonka 
(jeżeli rozliczamy się wspólnie 
z nim).

ZŁA	KOLEJNOŚĆ	
MAŁŻONKÓW

Zdarza się, że małżonkowie 
rozliczający się wspólnie 
w dalszych częściach zeznania 
zapominają o zachowaniu ko-
lejności ustalonej przez nich 

Jak	ustrzec	się	błędów	w	PIT	za	2012	rok?

Okres	kampanii	rozliczania	PIT-ów,	to	czas,	kiedy	niektórzy	podatnicy	mogą	zostać	
wezwani	do	urzędu	skarbowego.	Główną	przyczyną	tych	wezwań	są	błędy	

w	formularzach	PIT,	których	to	błędów	urzędnicy	nie	mają	prawa	sami	usunąć.	
Takich	pomyłek	i	zarazem	„błahych”	powodów	wezwania	podatników	do	urzędu	

jest	sporo.	
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na początku zeznania. Osoba, 
która wpisana jest w rubryce 
B1 formularza, jest „podat-
nikiem”, a osoba wpisana 
w rubryce B2 jego „małżon-
kiem”. Zgodnie z tą kolejno-
ścią należy wypełniać kolejne 
części formularza.

STOSOWANIE	
NIEAKTUALNYCH	

DRUKÓW

Należy pamiętać, że w danym 
roku należy rozliczać się na 
najnowszych formularzach. 
Mimo, że na stronie głównej 
sami wpisujemy w puste 
kratki informację, za który rok 
składamy zeznanie, trzeba pa-
miętać, że formularze co roku 
się zmieniają i nie można ich 
„wziąć na zapas”.

NIEJEDNOLITE	ADRESY

Podatnicy, wypełniając zezna-
nie roczne, często zupełnie do-
wolnie wpisują swoje adresy 
zamieszkania i zameldowa-
nia. Często podatnik wpisuje 
w części B formularza PIT-36 
lub PIT-37 adres zamieszkania 
przy jednoczesnym podaniu 
innego adresu dla płatnika 
(pracodawcy), co powoduje 
rozbieżność danych w zezna-
niach podatkowych przesyła-

nych do urzędu skarbowego 
przez pracodawcę. Podatnicy 
powinni pamiętać również 
o tym, że w zeznaniu podat-
kowym w części B należy wy-
kazywać adres zamieszkania 
właściwy w ostatnim dniu 
roku podatkowego, a nie adres 
zameldowania.

BRAK	OZNACZENIA	
CELU	ZŁOŻENIA	
FORMULARZA

Podatnicy nagminnie zapo-
minają o rubryce zawierającej 
pytanie o cel złożenia zezna-
nia, w której wystarczy tylko 
postawić krzyżyk. Osoby, 
które w danym roku składają 
pierwsze zeznanie, powinni 
zaznaczyć kratkę „złożenie 
zeznania”. Ci, którzy w złożo-
nym już przez siebie zeznaniu 
znaleźli błędy, powinni złożyć 
korektę zeznania i wtedy za-
znaczyć kwadrat „korekta 
zeznania”.

BRAK	ZAŁĄCZNIKÓW	
DO	ZEZNANIA	(PIT/D,	
PIT/O)	W	PRZYPADKU	

KORZYSTANIA	Z	
ODLICZEŃ

Jeżeli korzystamy z odliczeń, 
należy razem z zeznaniem 
złożyć odpowiedni załącznik 

oraz zaznaczyć w zeznaniu, 
jakie załączniki składamy. 
Informacje te należy wpisać 
w części S (PIT-36) lub w części 
K (PIT-37). Jeżeli do zeznania 
PIT-37 składamy załącznik 
PIT/D, to należy w rubryce 
129 wpisać cyfrę „1”, a nie 
postawić krzyżyk, ponieważ 
informacja dotyczy ilości 
złożonych załączników, a nie 
samego faktu ich złożenia. 
Jeżeli rozliczamy się wspól-
nie z małżonkiem i dołączamy 
PIT/D, to powinniśmy także 
zaznaczyć, kto go dołącza.

POMIJANIE	MAŁŻONKA

Podatnicy rozliczający się 
wspólnie z małżonkiem i ko-
rzystający z odliczeń często 
zapominają wpisać w załącz-
nikach, w których wykazują 
odliczenia, dane swojego mał-
żonka. Jeżeli w częściach B1 
i B2 formularza PIT-36 i PIT-37 
wpisaliśmy dane nasze i mał-
żonka, to musimy to samo 
zrobić np. w częściach A1 
i A2 formularza PIT/D.

NIEUWAGA	PRZY	
PRZENOSZENIU	

DANYCH

Częstym błędem wynikają-
cym z braku staranności jest 

			POWRÓT	DO	SPISU	TREŚCI◄ ►

PORADY

http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/znajdz-informacje/-/asset_publisher_faceted/e8GP/jak-rozliczyc-pit-za-2012?_101_date_INSTANCE_e8GP_type=content&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId1=746877&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId2=0&_101_date_INSTANCE_e8
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			POWRÓT	DO	SPISU	TREŚCI◄ ►

nieprawidłowe przeniesienie 
kwot z informacji PIT-11, 
PIT-11A lub z rozliczenia 
dokonanego przez płatnika 
PIT-40, PIT-40A. Podatnicy, 
spiesząc się wpisują do ze-
znania inne kwoty niż mają 
wpisane w ww. informacjach, 
a te otrzymuje również urząd 
skarbowy, który stwierdza 
rozbieżność.

BRAK	ZAOKRĄGLENIA	
LUB	NIEPRAWIDŁOWE	

ZAOKRĄGLENIE	
PODSTAWY	

OBLICZENIA	PODATKU	
ORAZ	PODATKU	
NALEŻNEGO

Pamiętajmy o tym, iż zarówno 
podstawę obliczenia podatku, 
jak również sam podatek 
należny, zaokrągla się do 
pełnego złotego (kwoty wy-
noszące: mniej niż 50 groszy 
pomija się, a 50 i więcej groszy 
podwyższa się do pełnych 
złotych).

SUMY	ODLICZEŃ	
PRZEWYŻSZAJĄ	

OBLICZONY	PODATEK

Zdarza się, iż sumy odliczeń 
od podatku wykazane w za-
łączniku PIT/O i odliczane 
w zeznaniu od podatku (w ru-

brykach 112 i 113  formularza 
PIT-37) przewyższają kwoty 
obliczonego podatku do-
chodowego pomniejszonego 
o składkę na powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne. 
Należy uważać, żeby takiego 
błędu nie popełnić.

MAŁŻONKOWIE	
ROZLICZAJĄ	SIĘ	

WSPÓLNIE,	NIE	MAJĄC	
DO	TEGO	PRAWA

Nie jest możliwe wspólne opo-
datkowanie małżonków, jeżeli 
chociaż jeden z nich prowadzi 
działalność gospodarczą opo-
datkowaną kartą podatkową 
lub ryczałtem ewidencjono-
wanym (bez względu na to, czy 
uzyskał dochody z tej działal-
ności, czy też nie). Dzieje się tak 
nawet wtedy, gdy zgłoszono 
zawieszenie działalności. Nie 
jest również możliwe wspólne 
opodatkowanie małżonków, 
jeżeli chociażby u jednego 
z nich dochody z pozarolni-
czej działalności gospodarczej 
opodatkowane są podatkiem 
liniowym. Prawo do wspólne-
go rozliczenia nie przysługu-
je także podatnikom, którzy 
w trakcie roku podatkowego 
2011 zawarli związek małżeń-
ski lub w stosunku do małżon-
ków orzeczono separację lub 

zawarli umowę wyłączającą 
wspólność majątkową.

NIEPRAWIDŁOWO	
USTALONY	DOCHÓD

Często po sprawdzeniu zezna-
nia okazuje się, że dochód nie 
odpowiada różnicy między 
kwotą przychodu, a kosz-
tami uzyskania przychodu 
(dotyczy pozycji 39, 47, 52, 
57, 62, 66, 74, 79, 84, 89 ze-
znania PIT-37; pozycji 45, 64, 
74, 79, 88, 107, 117, 122 zezna-
nia PIT-36). Najczęściej błąd 
ten popełniają osoby, które 
w roku podatkowym uzyskały 
dochody od kilku płatników 
i nieprawidłowo zsumowały 
ich wysokość z posiadanych 
informacji PIT-11.

NIEPRAWIDŁOWO	
OBLICZONY	PODATEK	

DOCHODOWY

Najczęściej dotyczy przypad-
ków błędnego zastosowania 
obowiązującej skali podatko-
wej. W 2012 roku nie uległy 
zmianie progi podatkowe 
w skali podatkowej i wynosiły 
one 18% i 32%. Należy również 
pamiętać o kwocie wolnej od 
podatku - 3.091 zł. Błąd zwią-
zany jest z pozycją 107 PIT-37 
oraz z pozycją 173 PIT-36.

PROBLEMY	Z	ZALICZKAMI	W	PIT-36

Tu należy odróżnić zaliczki wpłacone w ciągu roku i zaliczki 
należne za rok podatkowy. W poz. 188 zeznania powinny być wy-
kazane zaliczki faktycznie wpłacone przez podatnika, natomiast 
w poz. 185 powinna być wykazana suma zaliczek należnych 
(a nie wpłaconych) za poszczególne miesiące roku podatkowego. 
Zaliczki miesięczne należne za poszczególne miesiące roku 
podatkowego należy wykazać w zeznaniu podatkowym w części 
N. Przed naniesieniem do zeznania kwot należnych zaliczek 
i zaliczek wpłaconych należy przeanalizować np. dowody wpłat 
lub przelewów oraz prowadzone ewidencje, księgi i w oparciu 
o dokonaną analizę ustalić kwoty ww. zaliczek.

ODLICZANIE	WYDATKÓW	NA	INTERNET

Od dochodu osiągniętego w 2012 r. można odliczyć wydatki 
poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci in-
ternetowej w maksymalnej wysokości 760 zł. Począwszy od 
2011 r. odliczeniu podlegają również wydatki poniesione na 
Internet za pośrednictwem urządzeń mobilnych i telefonów 
komórkowych. Rozszerzenie ulgi dotyczy również wydatków 
na korzystanie z Internetu w kawiarenkach internetowych. 
Podstawą odliczenia będzie nie tylko faktura VAT, ale każdy 
dokument stwierdzający poniesienie wydatku zawierający 
w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzeda-
jącego, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty.

NOWOŚĆ!

Od 1 stycznia 2012 r. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, 
adres zameldowania) są przekazywane do urzędów skarbo-
wych z rejestru PESEL. Aktualizacja adresu zamieszkania 
jest dokonywana na podstawie złożonego zeznania (u osób 
nie prowadzących działalności gospodarczej). Natomiast 
przedsiębiorcy zaktualizują swoje dane na wniosku CEIDG-1.

Źródło: www.is.bialystok.pl

Podatek	od	
nieruchomości	
w	Europie		

W	Polsce	podstawą	
opodatkowania	
w	podatku	od	

nieruchomości	jest	
powierzchnia	

(w	przypadku	gruntów	
i	budynków)	lub	wartość	
(przyjęta	na	potrzeby	

amortyzacji	podatkowej	
w	odniesieniu	do	

budowli).	

Taka konstrukcja nie od-
powiada wymogom go-

spodarki rynkowej. Od ponad 
20 lat postuluje się wprowa-
dzenie podatku opartego na 
wartości nieruchomości, co 
pomogłoby w usprawnieniu 
systemu finansów samorzą-
dowych. W rozwiniętych 
państwach europejskich naj-
częściej występują systemy 
katastralne, choć ich kon-
strukcja różni się w poszcze-
gólnych krajach. 

Przeczytaj więcej o opodat-
kowaniu nieruchomości 
w innych krajach naszego 
kontynentu.

http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/350FF75F91E2329BC1257AE700509110/%24File/infos_138.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/350FF75F91E2329BC1257AE700509110/%24File/infos_138.pdf
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Susz	tytoniowy	a	akcyza	

Do	końca	2012	r.	susz	tytoniowy	(suchy	tytoń	niebędący	jeszcze	wyrobem	
tytoniowym)	nie	był	wyrobem	akcyzowym.	Dodatkowo	w	minionym	okresie	

brakowało	regulacji	pozwalających	na	monitorowanie	obrotu	suszem	tytoniowym.	
Wprowadzenie	regulacji	umożliwiających	objęcie	systemem	akcyzowym	suszu	

tytoniowego	zapobiegło	pewnym	niepożądanym	zjawiskom.

INTERPRETACJE

Jak wyjaśniło MF, wcze-
śniejszy stan przyczyniał 

się bowiem do rozwoju nie-
legalnej produkcji wyrobów 
tytoniowych, gdyż w praktyce 
do tego, żeby susz tytoniowy 
nadawał się do palenia, a tym 
samym mógł zostać uznany 
za tytoń do palenia (wyrób 
akcyzowy), wystarczyło, że 
został on pocięty lub inaczej 
podzielony. 

Potrzebę wprowadzenia 
regulacji prawnych sygna-
lizowali również przedsta-
wiciele branży tytoniowej, 
którzy ponosili znaczne 
straty finansowe w związku 
z brakiem monitorowania liści 
tytoniowych, nie nadających 
się jeszcze do bezpośrednie-
go palenia. Objęcie akcyzą 
suszu tytoniowego likwiduje 
tę nierównowagę pomiędzy 
przedstawicielami branży 

tytoniowej, handlującymi 
wyrobami objętymi akcyzą, 
a firmami, których produkty 
„jeszcze nieprzetworzone” 
były wyłączone z opodatko-
wania akcyzą.

Jak wyjaśniło MF, przepisy 
unijne nie regulują kwestii 
opodatkowania akcyzą suszu 
tytoniowego. Susz tyto-
niowy, w takim znaczeniu, 
jaki nadano mu w ustawie 
o podatku akcyzowym 
w brzmieniu obowiązującym 
od dnia 1 stycznia 2013 r., nie 
jest wyrobem tytoniowym ani 
w rozumieniu tych przepisów, 
ani w rozumieniu dyrektyw 
unijnych. W przepisach susz 
tytoniowy opodatkowano 
akcyzą, jednakże nie narusza 
to przepisów tzw. dyrektywy 
horyzontalnej (dyrektywy 
Rady 2008/118/WE z dnia 
16 grudnia 2008 r.). W art. 1 

ust. 3 lit. a przepisy tej dyrek-
tywy zezwalają na nakładanie 
podatków na produkty inne 
niż wyroby akcyzowe (w ro-
zumieniu dyrektywy). Na po-
wyższej podstawie opodatko-
wane są obecnie akcyzą np. 
samochody osobowe.

Opodatkowanie akcyzą suszu 
tytoniowego nie spowoduje 
zwiększenia formalności przy 
przekraczaniu granic w handlu 
między państwami człon-
kowskimi. W celu uniknięcia 
zarzutu odnośnie zwiększenia 
formalności przy przekracza-
niu granic w handlu między 
państwami członkowskimi nie 
przewidziano opodatkowania 
akcyzą dostawy wewnątrzw-
spólnotowej i eksportu suszu 
tytoniowego.

Obowiązujące od dnia 1 stycz-
nia 2013 r. regulacje mają na 

celu przeciwdziałanie roz-
wojowi nielegalnej produk-
cji wyrobów tytoniowych, 
której skala w ostatnich lata 
gwałtownie rosła. Ustawa 
o podatku akcyzowym, 
ujmując susz tytoniowy w ka-
talogu wyrobów akcyzowych, 
opodatkowała go podatkiem 
akcyzowym w przypadkach, 
gdy jest on sprzedawany 
innym podmiotom niż pod-
mioty będące pośredniczący-
mi podmiotami tytoniowymi 
lub podmiotami prowadzący-
mi składy podatkowe. Czyn-
nościami rodzącymi obowią-
zek podatkowy jest również 
import i nabycie wewnątrz-
wspólnotowe suszu tytonio-
wego w przypadku, gdy czyn-
ności te są dokonywane przez 
podmioty inne niż podmioty 
będące pośredniczącymi pod-
miotami tytoniowymi lub 

podmiotami prowadzącymi 
składy podatkowe. Opodatko-
wuje się również nabycie lub 
posiadanie tego suszu przez 
inny podmiot niż podmiot 
prowadzący skład podatko-
wy, pośredniczący podmiot 
tytoniowy lub rolnika, który 
wyprodukował susz tytonio-
wy, jeżeli nie została od niego 
zapłacona akcyza w należnej 
wysokości i nie można ustalić 
podmiotu, który dokonał 
sprzedaży tego suszu. Ww. 
zakres opodatkowania suszu 
tytoniowego oznacza, że nie 
będzie powstawać obowią-
zek podatkowy w stosunku 
do podmiotu posiadającego 
susz tytoniowy, który sam go 
wyprodukował (np. w przy-
padku plantatora).

Susz tytoniowy nie podlega 
procedurze zawieszenia po- 

boru akcyzy. Niemniej jed- 
nak przewiduje się, że susz 
tytoniowy, podlegający opo-
datkowaniu akcyzą, objęty 
będzie obowiązkiem ozna-
czenia znakami akcyzy. Po-
wyższe ma służyć należytemu 
sprawowaniu kontroli nad 
obrotem suszem tytonio-
wym.

Stawka akcyzy na susz tyto-
niowy kształtuje się na pozio-
mie 218,40 zł za każdy kilo-
gram. W przypadku jednak 
naruszenia obowiązku ozna-
czania znakami akcyzy suszu 
tytoniowego, stawkę akcyzy 
określono w wysokości 
436,80 zł za każdy kilogram.

Zob. więcej akcyzowych 
wyjaśnień MF.

ODPOWIEDZI

Kiedy	zamontować	kasę?

Podatnik	rozpoczął	prowadzenie	działalności	gospodarczej	1	lutego	2013	r.	Pierwsza	
dostawa	towarów	na	rzecz	podmiotów	wymienionych	w	art.	111	ust.	1	ustawy	o	VAT	
miała	miejsce	14	lutego	2013	r.,	a	jej	wartość	wyniosła	5.000	zł,	zaś	druga	o	wartości	

16.000	zł	miała	miejsce	28	lutego	2013	r.	W	jakim	terminie	podatnik	powinien	rozpocząć	
ewidencjonowanie	obrotu	przy	zastosowaniu	kas	rejestrujących?

Przyjmując założenie, 
że podatnik nie prze-

widywał, rozpoczynając 
działalność, że wystąpi u 

niego dostawa towarów lub 
świadczenie usług na rzecz 

http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/akcyza/wyjasnienia-i-komunikaty
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Przeliczanie	na	złote

Czy	nowe	brzmienie	art.	31a	ust.	1	i	2	ustawy	o	VAT	oznacza,	że	w	przypadku	gdy	
podatnik	zdecyduje	się	kwoty	z	konkretnej	transakcji	przeliczyć	według	kursu	średniego	
danej	waluty	obcej	ogłoszonego	przez	Narodowy	Bank	Polski	w	danym	dniu	to	musi	
stosować	ten	kurs	również	do	przeliczenia	kwot	z	pozostałych	transakcji	rozliczanych	

w	tym	samym	dniu?

Od dnia 1 stycznia 2013 r. 
zamiast zastosowania 

kursu średniego danej waluty 
obcej ogłoszonego przez Na-
rodowy Bank Polski na ostatni 
dzień roboczy poprzedzający 
dzień powstania obowiązku 
podatkowego, podatnik może 
wybrać sposób przeliczania 
kwot stosowanych do okre-
ślenia podstawy opodatko-
wania wyrażonych w walu-

tach obcych na złote według 
ostatniego kursu wymiany 
opublikowanego przez Eu-
ropejski Bank Centralny na 
ostatni dzień poprzedzający 
dzień powstania obowiąz-
ku podatkowego. Podatnik 
nie musi stosować kursu 
wybranego dla rozliczenia 
danej transakcji również do 
przeliczenia kwot z pozosta-
łych transakcji rozliczanych 

w tym samym dniu, ponieważ 
każdą transakcję podatnik 
rozlicza oddzielnie. Zatem 
jest dopuszczalne, aby kwoty 
z pierwszej z rozliczanych 
transakcji zostały przeli-
czone wg kursu średniego 
danej waluty obcej ogłoszo-
nego przez NBP na ostatni 
dzień roboczy poprzedzający 
dzień powstania obowiąz-
ku podatkowego, a kwoty 

podmiotów wymienionych 
w art. 111 ust. 1 ustawy (tj. osób 
fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej 
i rolników ryczałtowych), 
której wartość przekro-
czy limit 20.000 zł liczony 
w proporcji do okresu wy-
konywania tych czynności 
w danym roku podatkowym. 
Przyjmując takie założenie, 
podmiot ten będzie miał 
obowiązek rozpoczęcia ewi-
dencjonowania przy zastoso-
waniu kas rejestrujących od 
dnia 1 maja 2013 r. 

Przyjmując natomiast założe-
nie, że podatnik przewidywał 
(co może np. wynikać z za-
wartych przez niego umów), 
iż wystąpi u niego dostawa 
towarów lub świadczenie 
usług na rzecz podmiotów 
wymienionych w art. 111 ust. 
1 ustawy, o wartości prze-
kraczającej obowiązujący go 
limit, wówczas podatnik ten 
nie mógł w ogóle skorzystać 
ze zwolnienia z obowiązku 
stosowania kas ze względu na 
osiągane obroty, lecz z chwilą 
dokonania pierwszej dostawy 

towarów lub świadczenia 
usług na rzecz podmiotów 
wymienionych w art. 111 ust. 
1 ustawy był zobligowany do 
ewidencji tych czynności na 
kasie rejestrującej.

Powyższe wynika z § 3 ust. 
1 pkt 2 i § 5 ust. 2 rozporzą-
dzenia MF z dnia 29 listopada 
2012 r. w sprawie zwolnień 
z obowiązku prowadzenia ewi-
dencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących.

Zob. więcej informacji o naj-
nowszych zmianach w VAT.

z kolejnej transakcji zostały 
przeliczone na złote według 
ostatniego kursu wymiany 
opublikowanego przez EBC 

na ostatni dzień poprzedzają-
cy dzień powstania obowiązku 
podatkowego; w takim przy-
padku waluty (inne niż euro) 

przelicza się z zastosowaniem 
kursu wymiany każdej z nich 
względem euro.

VAT	w	leasingu

Trybunał	Sprawiedliwości	Unii	Europejskiej	wydał	wyrok	dotyczący	
zakwalifikowania	dla	celów	VAT	usługi	ubezpieczenia	przedmiotu	leasingu	oraz	

usługi	leasingu.	Uznał,	że	te	dwa	świadczenia	powinny	być	traktowane	oddzielnie.

Druki	do	VAT

Nowe	wzory	dotyczące	VAT	zaczęły	obowiązywać	z	początkiem	2013	roku.

ORZECZENIA

WZORY	PISM

Orzeczenie to zapadło w 
wyniku sporu między 

branżą leasingową a orga-
nami podatkowymi, które 
w ostatnich latach stosowa-
ły restrykcyjną interpretację 

przepisów, uznając, iż usługę 
ubezpieczenia przedmiotu 
leasingu należy opodatko-
wać 23% stawką VAT, tak jak 
usługę leasingu. 

Wyrok TSUE z 17.01.2013 r., 

C-224/11 - BGŻ Leasing sp. z o.o.

Zostały one zamieszczo-
ne m.in. w rozporządze-

niach Ministra Finansów 
z dnia 14 grudnia 2012 r.:
•	 rozporządzeniu zmie-

niające rozporządzenie 
w sprawie wzorów de-

klaracji podatkowych 
dla podatku od towarów 
i usług oraz

•	 rozporządzeniu w sprawie 
wzoru zawiadomienia 
o skorygowaniu podsta-
wy opodatkowania oraz 

kwoty podatku należne-
go.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001382
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001382
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/BroszuraFAQ.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=132522&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2355059
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=132522&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2355059
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1550/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1451/1
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AKTUALNOŚCI

Kalendarze	
podatnika	
i	płatnika

Ministerstwo	Finansów	
opublikowało	kalendarz	
podatnika	i	płatnika	

podatku	dochodowego	
od	osób	fizycznych	na	
2013	rok.	Dotyczy	on	

dochodów	i	przychodów	
uzyskiwanych	w	2013	r.

Wykaz	OPP

MPiPS	opublikowało	
wykaz	organizacji	pożytku	
publicznego	uprawnionych	
do	otrzymania	1%	podatku	
dochodowego	od	osób	
fizycznych	za	rok	2012.

Ważne terminy, do-
tyczące dochodów 

i przychodów uzyskiwanych 
w roku podatkowym, można 
znaleźć w:
•	 kalendarzu podatnika
•	 kalendarzu płatnika

Szukając organizacji pożytku 
publicznego, można 

również skorzystać ze strony 
Ministerstwa Finansów.

1%	CIT	dla	jednostek	naukowych?	

Od	2014	r.	firmy	będą	mogły	przekazywać	1%	podatku	
dochodowego	od	osób	prawnych	(CIT)	na	rzecz	
wskazanych	przez	siebie	jednostek	naukowych.	
Projekt	ustawy	został	przekazany	do	konsultacji	

społecznych.	

Opodatkowanie	wydobycia	
węglowodorów?	

Ministerstwo	Finansów	przygotowało	projekt	ustawy	o	specjalnym	podatku	
węglowodorowym,	o	zmianie	ustawy	o	podatku	od	wydobycia	niektórych	kopalin	

oraz	o	zmianie	niektórych	innych	ustaw.

PROJEKTY

Pomysł wzorowany jest na obecnych przepisach doty-
czących możliwości przekazywania 1% PIT na rzecz 

organizacji pożytku publicznego. Na przekazaniu 1 proc. 
z CIT będą mogły skorzystać jednostki organizacyjne uczelni, 
instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badaw-
cze oraz utworzone na podstawie odrębnych przepisów mię-
dzynarodowe instytu-
ty naukowe działające 
w Polsce. Warunkiem 
ma być posiadanie 
przez nie kategorii 
naukowej A+, A lub 
B, a środki finansowe 
będą mogły być prze-
znaczone na cele okre-
ślone w statutach tych 
jednostek.

Ministerstwa f i-
nansów i nauki chcą, 
aby nowe rozwiązania 
weszły w życie z począt-
kiem 2014 r. i miały za-
stosowanie przy rozliczeniach dochodów osiągniętych w roku 
2013. Celem proponowanej ustawy jest stworzenie prawnego 
i finansowego impulsu dla rozwijania współpracy pomiędzy 
sektorem przedsiębiorców a jednostkami naukowymi.

Opodatkowaniu ma pod-
legać zysk z działalno-

ści wydobywczej węglowodo-
rów. Przychody oraz wydatki 
będą, co do zasady, rozlicza-
ne metodą kasową. Zgodnie 
z projektem, stawki spe-
cjalnego podatku węglo-
wodorowego będą wynosiły 
12,5% lub 25%, w zależności 
od relacji przychodów do 
wydatków poniesionych od 
początku działalności wy-
dobywczej.

Projekt przewiduje też 
zmianę przepisów ustawy 

o podatku od wydobycia 
niektórych kopalin, rozsze-
rzając jej zakres na wydoby-
cie gazu ziemnego lub ropy 
naftowej. Zaproponowano 
stawki zróżnicowane w za-
leżności od rodzaju eksplo-
atowanego złoża:
•	 1,5% lub 3% wartości wy-

dobytego gazu ziemnego,
•	 3% lub 6% wartości wydo-

bytej ropy naftowej.
Niższe stawki będą obo-

wiązywały dla gazu i ropy 
wydobywanych metodami 
niekonwencjonalnymi.

Podatnicy będą uprawnieni 
do odliczenia od podatku 
od wydobycia niektórych 
kopalin nieodliczonej (z uwagi 
na upływ 5 letniego okresu) 
straty w CIT.

Zakłada się też zmiany np. 
w ustawie o podatku docho-
dowym od osób prawnych, 
gdzie przewiduje się stawkę 
amortyzacyjną dla otworów 
wiertniczych w realnej wyso-
kości 20%.

Zwrot	akcyzy	od	rolniczego	oleju	napędowego

W	Sejmie	jest	projekt	nowelizacji	ustawy	o	zwrocie	podatku	akcyzowego	zawartego	w	
cenie	oleju	napędowego	wykorzystywanego	do	produkcji	rolnej.	

W 2012 r. weszło w życie 
rozporządzenie Komisji 

Europejskiej nr 1006/2011 
wprowadzające nowe ozna-
czenia kodów CN oleju na-
pędowego. W związku z tym 
konieczne jest dodanie do 
obowiązującej ustawy przepisu, 
dzięki któremu zmiany ozna-

czenia oleju napędowego nie 
spowodują zmian w zakresie 
zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. Chodzi o olej 
napędowy oznaczony kodem 
CN 2710 19 41 do 2710 19 49 
oraz biopaliwo oznaczone 

kodem CN 3824 90 91. Nowe-
lizacja umożliwi producentom 
rolnym otrzymywanie zwrotu 
podatku akcyzowego także 
w przypadku ewentualnych 
kolejnych zmian w oznacze-
niach kodem CN oleju napę-
dowego.

http://www.pozytek.gov.pl/wykaz,organizacji,majacych,status,OPP,1020.html
http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=d88d163c-53c1-4ea4-873b-fe493d77f73e&groupId=766655
http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=efef7dca-0679-49c0-97a6-d8408576a4d8&groupId=766655
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/wyszukiwarka-opp
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/154867
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/1-cit-na-rzecz-jednostek-naukowych-juz-w-2014-r/
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/1-proc-cit-dla-nauki.html
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/projekt-ustawy-regulujacej-opodatkowanie-wydobycia-weglowodorow-zostal-przekazany-do-uzgodnien-miedzyresortowych-oraz-konsultacji-spolecznych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=680B5AF5380AC825C1257B03004D95BE
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ZMIANY	PRAWNE

Nowelizacja ta wdraża 
do krajowego porządku 

prawnego dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 
2009/81/WE z dnia 13 lipca 
2009 r. w sprawie koordynacji 
procedur udzielania niektórych 
zamówień na roboty budowla-
ne, dostawy i usługi przez insty-
tucje lub podmioty zamawiają-
ce w dziedzinach obronności 
i bezpieczeństwa i zmienia-
jącej dyrektywy 2004/17/WE 
i 2004/18/WE.

Zmienione przepisy zapew-
niają możliwie szeroki udział 
polskich przedsiębiorstw 
w uzyskaniu, realizacji lub 
podwykonawstwie zamówień 
w dziedzinach obronności 
i bezpieczeństwa udziela-

nych w Polsce oraz właściwą 
ochronę informacji wraż-
liwych z punktu widzenia 
bezpieczeństwa państwa. 
Zgodnie z nowelizacją, za-
mówienia towarów i usług 
w dziedzinach obronności 
i bezpieczeństwa zostały włą-
czone w system przewidziany 
przez ustawę Prawo zamówień 
publicznych, jednakże w zakre-
sie i na zasadach uwzględniają-
cych ich specyfikę, dbając o bez-
pieczeństwo realizacji tychże 
zamówień. Nowe przepisy 
mają wpłynąć na zwiększenie 
elastyczności dla zamawiają-
cych przy udzielaniu zamówień 
publicznych, wzrost przejrzy-
stości udzielania zamówień pu-
blicznych, mają także stanowić 

wsparcie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz dla inno-
wacyjnych rozwiązań.

Nowelizacja wprowadziła 
zapisy dotyczące wykluczania 
z przetargów wykonawców 
uznanych za nierzetelnych. 
Wykluczona z przetargu firma 
ma jednak prawo odwołać się 
od decyzji do Krajowej Izby 
Odwoławczej lub do sądu, jeśli 
uzna, że została potraktowana 
w sposób niesprawiedliwy.

Urząd Zamówień Publicz-
nych przygotował omówienie 
zmian wynikających z noweli-
zacji. Wraz z wejściem w życie 
ww. ustawy zaczęły też obo-
wiązywać przepisy 6 nowych 
rozporządzeń wykonawczych.

Ma ona zwiększyć efek-
tywność działania 

funduszy inwestycyjnych 
otwartych na rynku krajo-
wym i europejskim. Ustawa 
wdraża przepisy unijne 
z zakresu tych funduszy – m.in. dyrektywę Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z 2009 r. dotyczącą podmiotów zbiorowego 
inwestowania w papiery wartościowe. Chodzi o stworzenie 
jednakowych warunków konkurencji między funduszami 
inwestycyjnymi.

Nowelizacja wprowadza możliwość transgraniczne-
go łączenia funduszy inwestycyjnych otwartych oraz 
zmienia zasady łączenia się krajowych funduszy. Jed-
nolite przepisy dotyczące łączenia funduszy powinny 
obniżyć koszty tych operacji. Udostępniany inwestorom 
skrót prospektu emisyjnego zostaje zastąpiony doku-
mentem o nazwie „kluczowe informacje dla inwesto-
rów”, co ma umożliwić przedstawianie informacji w jasny 
i zrozumiały sposób, ułatwiający podejmowanie świadomych 
decyzji inwestycyjnych. Ustawa upraszcza ponadto zasady 
wprowadzania jednostek uczestnictwa przez krajowe fun-
dusze do obrotu w innych państwach członkowskich oraz 
zagranicznych funduszy do obrotu w Polsce.

Ustawa wprowadza też „paszport” dla zarządzających 
funduszami inwestycyjnymi. Towarzystwa funduszy in-
westycyjnych będą mogły zarządzać funduszami w innych 
państwach członkowskich, a jednocześnie spółki zarządzające 
z innych państw będą miały możliwość zarządzania fundu-
szami inwestycyjnymi w Polsce.

Celem nowelizacji ustawy 
o systemie zarządzania 

emisjami gazów cieplarnia-

nych i innych substancji oraz 
ustawy – Prawo ochrony śro-
dowiska jest usprawnienie 

finansowania tzw. zielonych 
inwestycji ze sprzedaży przez 
Polskę jednostek emisji gazów 

Co	nowego	w	zamówieniach	publicznych?

20	lutego	br.	weszła	w	życie	nowelizacja	ustawy	Prawo	zamówień	publicznych	oraz	
ustawy	o	koncesji	na	roboty	budowlane	lub	usługi.

Nowelizacja	przepisów	dotyczących	
funduszy	inwestycyjnych

Nowelizacja	ustawy	o	funduszach	inwestycyjnych	oraz	
ustawy	o	nadzorze	nad	rynkiem	finansowym	weszła	

w	życie	w	życie	1	lutego	br.

Emisja	gazów	cieplarnianych

14	lutego	br.	weszły	w	życie	zmiany	dotyczące	emisji	gazów	cieplarnianych.

			POWRÓT	DO	SPISU	TREŚCI

cieplarnianych. Nowelizacja 
ma przyczynić się do wzmoc-
nienia pozycji naszego kraju 
jako sprzedawcy praw do 
emisji gazów cieplarnianych 
i zmaksymalizować obrót 
nimi.

Nowe przepisy przewidu-
ją m.in., że dofinansowanie 
udzielone przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
i jego wojewódzkie odpo-
wiedniki, z innych środków 
niż tych na tzw. rachunku 
klimatycznym, będzie mogło 
być refinansowane z tego spe-
cjalnego konta. Na rachunek 
klimatyczny prowadzony 
przez NFOŚiGW trafiają zyski 
z handlu uprawnieniami do 
emisji CO2.

Ponadto nowelizacja znosi 
obciążenia dla beneficjentów 
zielonych inwestycji w zakre-
sie monitorowania stanu re-
alizacji tych projektów oraz 
sprawozdawczości dotyczącej 
wydanych środków i osiągnię-
tych efektów ekologicznych. 
Odpowiedzialny za monito-
rowanie postępów inwesty-
cji będzie NFOŚiGW. Ustawa 
wprowadza też podział pro-
gramów i projektów pozy-
tywnie ocenionych w trakcie 
naboru przez NFOŚiGW na 
podstawowe i rezerwowe.

◄ ◄

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2012/201211/informacja_w_sprawie_ustawy_prawo_zamowien_publicznych.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=C4D043758D72C2D9C1257B0B00463513
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6533
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6533
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2430
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2430
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2437
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2438
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/29/1/ustawa_o_funduszach_inwestycyjnych.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=AAF936D3ECD3A7A3C1257AFA0033D539
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201301/notatka_gazy_skrot.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001271
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000070
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000139
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/19663_cop18_protokol_z_kioto_przedluzony.html
http://biuletyny.interia.pl/rd.html?l=http%3A%2F%2Fbiznes.interia.pl%2Fnews%3Finf%3D1890570&b=2&e=14536&n=19
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/19746_ulatwienia_dla_krajowego_systemu_zielonych_inwestycji.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=A13563194C9F58F6C1257B0300502A3E
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Nowelizacja ta ma na celu 
dostosowanie systemu 

prawa do wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 15 maja 

2012 r. (sygn. akt P 11/10). Wpro-
wadzane zmiany spowodują, 
że w miejsce dotychczasowego 
zakazu zwolnienia dłużnika od 

kosztów sądowych zastosowa-
nie znajdą zasady ogólne wy-
nikające z ustawy o kosztach 
sądowych.

Polskie towary rolno-
-spożywcze od wielu lat 

zyskują coraz większe zna-
czenie w handlu zagranicz-
nym. Jest to zasługa zarówno 
stosowania nowoczesnych 
technologii przetwórczych i 
wysokiej jakości surowców, 
jak i produkowania, według 
oryginalnych receptur, tra-
dycyjnych wyrobów, które 
są wysoko cenione na rynku 
międzynarodowym.

Od wielu lat w polskim 
handlu zagranicznym do-
minuje sprzedaż mięsa 
drobiowego, wołowego, 

wieprzowego, przetworów 
mleczarskich, czekolady 
i wyrobów zawierających 
kakao, wyrobów piekarni-
czych i cukierniczych, soków 
owocowych (głównie soku 
jabłkowego), papierosów, 
syropów cukrowych, mro-
żonych owoców, ryb wędzo-
nych, cukru oraz przetworów 
i konserw z ryb. Wartość eks-
portu tych towarów stanowi 
około 50% ogólnej sprzedaży 
towarów rolno-spożywczych 
za granicę.

Mimo kryzysu gospodar-
czego w państwach, które 

są głównymi odbiorcami 
naszych towarów rolno-
-spożywczych, nadal dużo 
eksportujemy, a sprzedaż 
polskich artykułów rolno-
-spożywczych jest jedną 
z gałęzi gospodarki o naj-
większej dynamice wzrostu. 

Najwięcej eksportujemy:
•	 mięsa drobiowego do: 

Republiki Federalnej 
Niemiec, Wielkiej Bryta-
nii, Republiki Czeskiej, 
Francji;

•	 produktów mleczarskich 
do: Republiki Federalnej 
Niemiec, Republiki Cze-

Kierując się tak dużą popularnością elektronicznej formy 
zgłoszeń celnych, podjęto decyzję o pełnym zauto-

matyzowaniu obsługi zgłoszeń celnych. Docelowo, już 
z wykorzystaniem nowych systemów budowanych w ramach 
Programu e-Cło i po wdrożeniu przedsięwzięcia Single 
Window, wszystkie dokumenty celne będą obsługiwane 
tylko elektronicznie, zgodnie z postanowieniami nowego 
unijnego Kodeksu Celnego.

W pierwszej kolejności, z dniem 1 maja 2013 r. w praktyce 
obrotu towarowego pozostaną tylko dwie formy zgłoszenia 
importowego: elektroniczna albo wyłącznie papierowa. 
Wyłączona natomiast zostanie możliwość składania mniej 
powszechnej formy zgłoszenia w postaci niepodpisane-
go komunikatu elektronicznego przesyłanego do systemu 
CELINA, popartego papierową wersją takiego zgłoszenia.

Ostateczne zaprzestanie obsługi zgłoszeń niepodpisanych 
kluczem do bezpiecznej transmisji danych poprzedzi kil-
kumiesięczny okres przejściowy, który potrwa do końca 
kwietnia br.

Służba Celna zachęca przedsiębiorców do niezwłocznego 
podjęcia działań, które zapewnią możliwość skorzystania 
z w pełni zautomatyzowanej i „bezpapierowej” obsługi przy-
wozowego zgłoszenia celnego w systemie CELINA.

Zmiany	Prawa	upadłościowego	i	naprawczego

Ustawa	o	zmianie	ustawy	–	Prawo	upadłościowe	i	naprawcze	czeka	już	tylko	na	
podpis	Prezydenta.

Sukcesy	polskiego	eksportu	żywności

Produkty	rolno-spożywcze,	to	grupa	towarowa,	która	w	wymianie	handlowej	
nieprzerwanie	od	2003	r.	przynosi	Polsce	dodatnie	saldo.	Aktualnie	wynosi	

ono	3,8	mld	euro.

Elektroniczne	zgłoszenia	celne	
w	procedurach	przywozowych

Zdecydowana	większość	zgłoszeń	celnych	składanych	
jest	do	celnych	systemów	informatycznych	w	formie	
komunikatu	elektronicznego.	W	styczniu	już	80%	

zgłoszeń	przywozowych	dokonywanych	było	w	formie	
wyłącznie	elektronicznej,	natomiast	w	przypadku	

tranzytu	i	eksportu	100%	zgłoszeń	obsługiwanych	było	
elektronicznie	odpowiednio	w	systemach	NCTS	i	ECS.

skiej, Włoch, Holandii, 
Federacji Rosyjskiej;

•	 mięsa wołowego do: 
Włoch, Holandii, Turcji, 
Republiki Federalnej 
Niemiec;

•	 mięsa w ieprzowego 
do: Białorusi, Japonii, 
Ukrainy, Republiki Cze-
skiej, Włoch;

•	 czekolady i wyrobów spo-
żywczych zawierających 
kakao do: Wielka Bryta-
nii, Republiki Federalnej 
Niemiec, Federacji Rosyj-
skiej; 

•	 herbatników, wafli, chle-
ba, bułek, pieczywa cu-
kierniczego, ciast i ciastek 
do: Republiki Federalnej 
Niemiec, Republiki Cze-
skiej, Wielkiej Brytanii, 
Węgier;

•	 soków owocowych (głów-
-nie soku jabłkowego) 
i soków warzywnych do: 
Republiki Federalnej 
Niemiec, Austrii, Holan-
dii, Wielkiej Brytanii;

•	 owoców zamrożonych 
(głównie malin, truska-
wek i wiśni) do: Republiki 
Federalnej Niemiec, Ho-
landii, Francji, Belgii.

◄ ◄

http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2012/p_11_10.htm
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Obalamy-dunskie-mity-o-polskiej-zywnosci
#p_p_id_101_INSTANCE_Os0H_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=AE3445E076DF9607C1257AD00049AC7D
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Sukcesy-polskiego-eksportu-artykulow-rolno-spozywczych
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WSKAŹNIKIFirmy	
z	kapitałem	
zagranicznym

Firmy	z	kapitałem	
zagranicznym	odgrywają	
w	gospodarce	Polski	

–	w	porównaniu	z	innymi	
krajami	–	dużą	rolę.	

W	latach	2006-2010	firmy	
te	wykazywały	lepsze	
wyniki	finansowe	niż	
przedsiębiorstwa	

z	wyłącznym	udziałem	
kapitału	krajowego.	
W	2011	roku	sytuacja	
odwróciła	się	i	wyższą	
rentowność	uzyskały	
firmy	bez	kapitału	
zagranicznego.	

Wskaźniki	gospodarcze

Według	wstępnych	szacunków	GUS	Produkt	Krajowy	
Brutto	(PKB)	w	2012	roku	był	wyższy	o	2%	

w	porównaniu	z	rokiem	2011.	

Sytuacja	na	
rynku	pracy	
w	styczniu	

Szacunkowa	stopa	
bezrobocia	rejestrowanego	

(na	podstawie	liczby	
pracujących	z	końca	
grudnia	2012	roku)	

wyniosła	w	końcu	stycznia	
2013	roku	14,2%	

i	w	porównaniu	do	grudnia	
2012	roku	wzrosła	o	0,8	
punktu	procentowego.	

Etykiety	energetyczne	–	obowiązek	
informowania	konsumentów

Ministerstwo	Gospodarki	wyjaśniło,	iż	ustawa	
o	obowiązkach	w	zakresie	informowania	o	zużyciu	

energii	przez	produkty	wykorzystujące	energię	dotyczy	
tylko	tych	produktów,	dla	których	wymagania	w	

zakresie	sporządzania	dokumentacji	technicznej	oraz	
stosowania	etykiet	i	kart	określają	akty	delegowane	

Komisji	Europejskiej.	

Analiza przeprowadzona 
w artykule „Sytuacja 

finansowa firm z kapitałem 
zagranicznym na tle firm kra-
jowych w 2011 roku” pozwala 
odpowiedzieć na pytanie, 
jakie czynniki sprawiły, że 
w 2011 r. lepsze rezultaty 
w zakresie rentowności osią-
gnęła grupa przedsiębiorstw 
z wyłącznym udziałem kapi-
tału krajowego.

Akty delegowane KE obowiązują wprost i nie wymagają 
dodatkowo transpozycji do polskiego prawa. Komisja 

Europejska wydała już 7 takich dokumentów. Ich lista dostępna 
jest na stronie internetowej MG.

Zgodnie z nimi producenci i dystrybutorzy sprzętów zobo-
wiązani są do umieszczania informacji o zużyciu energii na:
•	 urządzeniach chłodniczych, 
•	 pralkach, 
•	 zmywarkach,
•	 suszarkach bębnowych, 
•	 klimatyzatorach, 
•	 telewizorach, 
•	 lampach elektrycznych i oprawach oświetleniowych. 

Lista produktów objętych tymi wymaganiami jest otwarta. 
Do 19 czerwca 2015 r. Komisja Europejska, zgodnie z art. 11 
dyrektywy 2010/30/UE, będzie ją stopniowo rozszerzać.
Obowiązek informowania o efektywności energetycznej sprze-
dawanych w Polsce sprzętów elektrycznych i to nie tylko na ety-
kietach, ale także w materiałach promocyjnych, wszedł w życie 
1 lutego 2013 r. 

Zob. przykładowe etykiety:
•	 Zmywarka
•	 Pralka
•	 Lodówka
•	 Telewizor

Głównym motorem wzrost PKB Polski w 2012 r. był eksport 
netto. Wolniej niż oczekiwano rosły natomiast kon-

sumpcja indywidualna oraz inwestycje. 

Jeśli chodzi o inflację, to według szacunków GUS, w styczniu 
2013 r. ceny dóbr i usług wzrosły o 0,1% w porównaniu z grud-
niem 2012 r. W odniesieniu do stycznia 2012 r. były zaś wyższe 
o 1,7%. Zgodnie z oczekiwaniami MG szybciej niż w grudniu 
2012 r. rosły ceny żywności, a spadały ceny paliw. Wpływ 
na to ostatnie miała głównie styczniowa obniżka cen gazu. 

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana prze-
mysłu w styczniu 2013 r. była o 0,3% wyższa w porównaniu 
z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i o 5,4% wyższa niż 
w grudniu 2012 roku. W porównaniu ze styczniem 2012 roku 
produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 20, spośród 
34 działów przemysłu. Najlepszy wynik osiągnął sektor węgla 
kamiennego i brunatnego, urządzeń elektrycznych (wzrost 
o 5,5%) oraz wyrobów z papieru (wzrost o 7,2%). Najwyż-
szy spadek z kolei odnotowano w produkcji komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych (18,3%). 

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu względem analogicz-
nego miesiąca 2012 roku spadły w styczniu br. o 1,2%. W po-
równaniu z grudniem ubiegłego roku były natomiast wyższe 
o 0,1%. 

W III kw. 2012 r. ceny domów w Unii Europejskiej spadły 
o 1,9% r./r. 

W analogicznym okresie 
ub. roku (styczeń 2012 

– grudzień 2011) roku odnoto-
wano wzrost stopy bezrobocia 
w kraju o 0,7 punktu (z poziomu 
12,5% w grudniu 2011 r. do 13,2%. 
w styczniu 2012 r.).

Wzrost stopy bezrobocia 
w styczniu 2013 roku w po-
równaniu do stanu z końca 
grudnia 2012 roku wystąpił we 
wszystkich województwach 
i zamykał się w przedziale od 
0,6 punktu procentowego 
(województwo mazowieckie) 
do 1,2 punktu procentowego 
(województwo lubuskie).

Najniższa stopa bezrobocia 
(na poziomie 10,7%) wystąpiła 
w województwie wielkopol-
skim, najwyższa w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim 
(22,3%).

FIRMA ▪

INTERPRETACJE
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http://www.mg.gov.pl/node/17574
http://www.mg.gov.pl/node/17574
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6067,sytuacja-na-rynku-pracy-w-styczniu-2013-r-.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6067,sytuacja-na-rynku-pracy-w-styczniu-2013-r-.html
http://www.mg.gov.pl/node/17673
http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/F9DF14466BF1F5D6C1257AF4004348A6/%24File/Analiza_BAS_2012_90.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/F9DF14466BF1F5D6C1257AF4004348A6/%24File/Analiza_BAS_2012_90.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/F9DF14466BF1F5D6C1257AF4004348A6/%24File/Analiza_BAS_2012_90.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/F9DF14466BF1F5D6C1257AF4004348A6/%24File/Analiza_BAS_2012_90.pdf
http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Efektywnosc+energetyczna/Etykiety+energetyczne
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10229
http://www.mg.gov.pl/files/upload/17673/Zmywarka.JPG
http://www.mg.gov.pl/files/upload/17673/Pralka.JPG
http://www.mg.gov.pl/files/upload/17673/Lod�wka.JPG
http://www.mg.gov.pl/files/upload/17673/Telewizja.JPG
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/1/silne_oslabienie_w_gospodarce_w_212_r__ratuje_nas_eksport_netto
http://www.mg.gov.pl/node/17688
http://www.mg.gov.pl/node/17703
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/w-iii-kw-2012-r-ceny-domow-w-unii-europejskiej-spadly-o-19-proc-rr.html
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PROJEKTY

			POWRÓT	DO	SPISU	TREŚCI

Nie	będzie	obowiązku	przechowywania	Monitora?

Przyjęte	przez	rząd	założenia	do	projektu	ustawy	o	zmianie	ustawy	o	wydawaniu	
Monitora	Sądowego	i	Gospodarczego	przewidują	m.in.	zniesienie	–	ciążącego	
na	przedsiębiorcy	–	obowiązku	przechowywania	numerów	Monitora	Sądowego	

i	Gospodarczego,	w	których	zamieszczone	są	ogłoszenia	dotyczące	tego	
przedsiębiorcy.	

Ważne	dla	transportowców!

Parlament	kończy	prace	nad	nowelizacją	ustawy	o	transporcie	drogowym	
oraz	ustawy	o	czasie	pracy	kierowców.	Jej	istotą	jest	wprowadzenie	nowych	
zasad	wykonywania	przewozów	drogowych,	w	tym	zasad	dostępu	do	zawodu	

przewoźnika	drogowego.

Obowiązek ten nie znaj-
duje uzasadnienia 

wobec zmiany sposobu roz-
powszechniania Monitora, 
zapewniającej powszechny 
i nieskomplikowany dostęp 
on-line do treści ogłoszeń za-
mieszczonych w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym. 
Od 1 lipca 2012 r. wszystkie 
numery monitora, w tym 
również archiwalne, są dostęp-
ne w formie elektronicznej na 

stronie internetowej Minister-
stwa Sprawiedliwości.

Jednocześnie doprecyzo-
wane zostaną zapisy w prze-
pisie ustawy upoważniającym 
ministra sprawiedliwości do 
określenia, w rozporządzeniu, 
organizacji, sposobu wydawa-
nia i rozpowszechniania Mo-
nitora Sądowego i Gospodar-
czego, podstawy ustalania ceny 
jego numerów oraz wysokości 
opłat za zamieszczenie w nim 

ogłoszenia lub obwieszczenia. 
Minister sprawiedliwości regu-
lując te zagadnienia będzie brał 
pod uwagę pokrycie kosztów 
rzeczowych i osobowych za-
mieszczenia, ogłoszenia i wy-
dawania tego dziennika urzę-
dowego, z uwzględnieniem 
potrzeby szybkiej publikacji 
i zapewnienia powszechnego 
dostępu do informacji w nim 
zawartych.

Implementuje ona przepisy 
trzech unijnych rozporzą-

dzeń stanowiących tzw. „pakiet 
drogowy”, tj. rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1071/2009, 
1072/2009 i 1073/2009 oraz art. 
2 ust. 1 dyrektywy 2002/15/WE. 

Wykonywanie krajowe-
go transportu drogowego 

wymagać będzie uzyskania 
zezwolenia na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogo-
wego, a podjęcie i wykony-
wanie międzynarodowego 
transportu drogowego 
będzie uwarunkowane uzy-
skaniem odpowiedniej licen-
cji wspólnotowej. Autorzy 
nowelizacji przekonują, iż 

nowe regulacje powinny 
przyczynić się do podnie-
sienia poziomu jakości 
świadczonych usług trans-
portowych, zwiększenia 
bezpieczeństwa drogowego, 
a także liczby przedsiębior-
ców zajmujących się mię-
dzynarodowym transportem 
drogowym.

Rolnictwo	ekologiczne

Rząd	przyjął	założenia	do	projektu	ustawy	o	zmianie	ustawy	o	rolnictwie	
ekologicznym.	Celem	nowelizowanej	ustawy	jest	wprowadzenie	ułatwień	dla	
rolników	prowadzących	produkcję	ekologiczną,	jednostek	certyfikujących	oraz	

organów	administracji	publicznej	odpowiedzialnych	za	ten	sektor	rolnictwa.	Chodzi	
też	o	dostosowanie	obowiązujących	przepisów	do	wymogów	europejskich.	

Na podstawie nowych 
przepisów minister rol-

nictwa zostanie upoważniony 
do wydania rozporządzenia, 
wprowadzającego generalne 
pozwolenie na zastosowa-

nie niektórych odstępstw od 
zasad produkcji ekologicznej 
(w zakresie przewidzianym 
wymogami unijnymi).

Wolność	gospodarcza	w	Polsce	i	na	świecie

Badania	wskazują	na	silne	powiązania	między	poziomem	wolności	gospodarczej	
w	danym	kraju	a	dobrobytem	i	innymi	ważnymi	aspektami	życia	ekonomiczno-
społecznego,	takimi	jak	wzrost	gospodarczy,	poziom	ubóstwa	czy	długość	

i	zadowolenie	z	życia.	

PORADY

Właściwe zdefinio-
wanie i zmierzenie 

wolności gospodarczej ma 
znaczenie nie tylko dla eko-
nomistów, ale i polityków, 
jest ona bowiem w istocie 
odzwierciedleniem struktu-

ry instytucjonalnej i polityki 
gospodarczej danego kraju. 
Rośnie także zaintereso-
wanie porównaniami mię-
dzynarodowymi, a zajęcie 
wysokiej pozycji przez daną 
gospodarkę jest traktowane 

w kategoriach pożądanego 
sukcesu politycznego, mogą-
cego przełożyć się na dobry 
wynik wyborczy. 

Przeczytaj więcej o wolności  
gospodarczej.

◄ ◄

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4687,zniesienie-obowiazku-przechowywania-monitora.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7FA08332091BDF5BC1257A9F0049A759
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=A6035883C86A9DE4C1257B1A0043D292
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-wydawaniu-monitora-sadowego.html
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-wydawaniu-monitora-sadowego.html
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-rolnictwie-ekologicznym.html
http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/DD1739D548508E60C1257AFA003F31FD/%24File/Infos_139.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/DD1739D548508E60C1257AFA003F31FD/%24File/Infos_139.pdf
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Jeżeli jakąś sprawę da się 
załatwić elektronicznie, 

podmioty publiczne będą 
musiały przygotować odpo-
wiednie elektroniczne wzory 
pism i formularze. Formularze 
nie spełniające wyznaczonych 
standardów będą mogły być 
usuwane z e-PUAP (portalu 
usług publicznych), by nie 
myliły obywateli.

Zostanie też wprowadzo-
ny obowiązek udostępniania 
i wykorzystywania przez pod-
mioty publiczne elektronicz-
nej skrzynki podawczej speł-
niającej określone standardy 
(publikowane w repozytorium 
interoperacyjności)

Podmioty udostępniające 
usługi na ePUAP będą zobo-
wiązane do ich aktualizacji 
stosownie do wprowadzanych 
zmian prawnych. 

Zmiany w Kodeksie postę-
powania administracyjnego 
mają na celu poszerzenie moż-
liwości realizacji czynności 
w postępowaniu administra-
cyjnym drogą elektroniczną. 

Dopuszczona zostanie forma 
dokumentu elektronicznego 
przy:
a. udzielaniu pełnomocnic-

twa procesowego,
b. składaniu zeznań lub wy-

jaśnień,
c. elementach wezwania 

organu obejmujących ko-
munikację elektroniczną,

d. sporządzeniu przez urzęd-
nika adnotacji;

e. wezwaniu na rozprawę.
Projektodawcy chcą rozsze-

rzyć przedmiot zgody strony 
lub uczestnika postępowania 
na komunikację drogą elek-
troniczną. Dziś przyjmuje 
się, że taka zgoda musi być 
wyrażana odrębnie w każdym 
toczonym postępowaniu 
administracyjnym. Projekt 
wprowadzi nowy rodzaj 
zgody, która dotyczyć będzie 
stałego komunikowania się 
z obywatelem za pośrednic-
twem środków komunikacji 
elektronicznej w określonej 
przez organ kategorii spraw. 
Po udzieleniu takiej zgody nie 

będzie konieczne jej ponowne 
wyrażanie w każdej następnej 
załatwianej sprawy.

Także sama instytucja pu-
bliczna będzie mogła drogą 
elektroniczną zwracać się 
o wyrażanie zgody na korzy-
stanie ze znanego jej adresu 
elektronicznego obywate-
la. Dziś żeby zwrócić się do 
uczestnika postępowania 
elektronicznie z takim zapy-
taniem, organ musi posiadać 
już zgodę na komunikację 
elektroniczną.

Propozycja MAC zakłada 
wprowadzenie podstawy 
prawnej umożliwiającej 
stronie elektroniczny wgląd 
w akta sprawy. Zakłada też, 
że w postępowaniach przed 
organami administracjami 
publicznej będzie można 
posługiwać się elektronicz-
nymi kopiami dokumentów 
papierowych (o ile nie ma 
możliwości uzyskania ich 
w wersji elektronicznej), po 
ich elektronicznym uwierzy-
telnieniu (wysyłając je trzeba 

Zmiany	w	informatyzacji	podmiotów	publicznych?

MAC	przygotowało	projekt	ustawy	o	zmianie	ustawy	o	informatyzacji	działalności	
podmiotów	realizujących	zadania	publiczne	oraz	niektórych	innych	ustaw.	

Proponowana	ustawa	ma	ułatwiać	obywatelom	i	przedsiębiorcom	kontakt	drogą	
elektroniczną	–	bez	konieczności	wychodzenia	z	domu	czy	z	pracy	–	z	administracją	

publiczną	i	sądami	administracyjnymi.

Projekt	zmian	w	zamówieniach	publicznych

Rząd	przyjął	projekt	nowelizacji	ustawy	Prawo	zamówień	publicznych,	
przygotowany	przez	Urząd	Zamówień	Publicznych.	Teraz	zajmie	się	nim	Sejm..

będzie się „podpisać” kwali-
fikowanym certyfikatem lub 
profilem zaufanym ePUAP). 
W razie uzasadnionych wąt-
pliwości zawsze urząd będzie 
mógł zażądać oryginału 
w postaci papierowej.

Propozycje dotyczące Or-
dynacji podatkowej dotyczą 
zmian analogicznych do 
K.p.a., tj.:
•	 rozszerzenia przedmiotu 

zgody strony lub innego 
uczestnika postępowania 
na komunikowanie się za 
pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej;

•	 wprowadzenia możliwości 
elektronicznego wglądu 
w akta sprawy;

•	 dopuszczenia stosowania 
elektronicznych kopii do-
kumentów papierowych 

uwierzytelnionych przez 
wnoszącego pismo jako 
jego załączników;

•	 dopuszczenia formy elek-
tronicznej m.in. dla we-
zwania na rozprawę, spo-
rządzenia przez urzędnika 
adnotacji czy też złożenia 
wyjaśnień lub zeznań.

Brak informatyzacji proce-
dury sądowoadministracyjnej 
negatywnie wpływa nie tylko 
na funkcjonowanie sądów 
administracyjnych, ale także 
na działalność samej admini-
stracji publicznej. Nawet jeżeli 
organ administracji publicz-
nej używa komunikacji elek-
tronicznej w postępowaniu 
administracyjnym, to na po-
trzeby sprawy sądowoadmi-
nistracyjnej musi przenosić 
elektroniczne dokumenty 

na papier. Stąd MAC planuje 
umożliwienie zastosowania 
nowych technologii w tymże 
postępowaniu, które pozwolą 
na:
•	 utrwalenie pism stron 

w postaci elektronicznej 
oraz ich składanie do sądu 
albo do organu administra-
cji publicznej, w przypadku 
przekazywanych za jego 
pośrednictwem skarg do 
wojewódzkiego sądu ad-
ministracyjnego;

•	 elektroniczny wgląd w akta 
sprawy;

•	 utrwalenie pism sądu 
w postaci elektronicznej 
oraz ich doręczanie uczest-
nikom postępowania;

•	 wewnętrzne zarządzanie 
w sądzie elektronicznymi 
dokumentami.

Proponowana nowelizacja 
kompleksowo reguluje 

kwestię podwykonawstwa 
w zamówieniach publicz-
nych. Wprowadzi ona przede 
wszystkim mechanizmy 
ograniczające ryzyko braku 

wypłaty przez wykonawcę 
należnego wynagrodzenia 
podwykonawcy zamówienia 
publicznego. Na mocy propo-
nowanych przepisów, wyko-
nawca stanie się podmiotem 
bezpośrednio odpowiedzial-

nym względem zamawiają-
cego za wypełnianie swych 
zobowiązań w stosunku do 
podwykonawców przy reali-
zacji zamówień publicznych.

Przygotowane przepisy 
nakładają na wykonawcę 

◄ ◄

http://epuap.gov.pl/wps/portal/
http://epuap.gov.pl/wps/portal/
http://mac.bip.gov.pl/prawo-i-prace-legislacyjne/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-informatyzacji-dzialalnosci-podmi.html
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/137500
https://mac.gov.pl/dzialania/konsultacje-projektu-nowelizacji-ustawy-o-informatyzacji-uslug-publicznych/
https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/32469
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2429
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/49383/katalog/49420
http://www.transport.gov.pl/2-482be1a920074-1795981-p_1.htm
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/ochrona-podwykonawcow-w-zamowieniach-publicznych.html
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Marcowa	waloryzacja	świadczeń	ZUS

Od	1	marca	2013	r.	obowiązują	nowe	kwoty	najniższych	emerytur	i	rent,	a	także	
dodatków	oraz	kwot	maksymalnych	zmniejszeń	emerytur	i	rent,	z	tytułu	osiągania	

przychodu	z	działalności	zarobkowej.	

KADRY I UBEZPIECZENIA ▪

			POWRÓT	DO	SPISU	TREŚCI

Zakład Ubezpieczeń Spo- 
łecznych waloryzuje 

wszystkie świadczenia z urzę- 
du, co oznacza, że nie na- 
leży zgłaszać w tej sprawie 
wniosku. Jeżeli wypłata 
świadczenia jest wstrzymana 
(np. w związku z osiąganiem 
przychodu ponad 130% prze-
ciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia lub w związku 
z kontynuowaniem zatrud-
nienia bez rozwiązania sto-
sunku pracy), świadczenie 
zostanie zwaloryzowane 
z chwilą podjęcia jego wypłaty.

PODSTAWA	PRAWNA	
WALORYZACJI	
ŚWIADCZEŃ

Waloryzacja  emerytur, rent i 
innych świadczeń oraz dodat-
ków następuje na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych 
(Dziennik Ustaw z 2009 r., 

Nr 153, poz. 1227 ze zm.), przy 
zastosowaniu wskaźnika wa-
loryzacji 104 %, ogłoszonego 
komunikatem Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 
13 lutego 2013 r. (Monitor 
Polski z dnia 14 lutego 2013 r., 
poz. 78). 

ZASADY	WALORYZACJI	
ŚWIADCZEŃ

Wypłacane świadczenia 
oraz dodatki waloryzowa-
ne są przez pomnożenie 
kwoty świadczenia/dodatku 
– w wysokości przysługują-
cej w dniu 28 lutego 2013 r. 
– przez wskaźnik waloryzacji.

Przykład 1
W dniu 28 lutego 2013 r. eme-
rytura wynosiła 1600,00 zł 
(brutto). Od 1 marca 2013 r. 
zwaloryzowana kwota świad-
czenia wynosi 1664,00 zł 
(1600,00 zł x 104%). Od tej 
kwoty odliczona zostanie 
zaliczka na podatek docho-
dowy od osób fizycznych 

– przekazywana przez ZUS 
do urzędu skarbowego 
i składka na ubezpieczenie 
zdrowotne – przekazywana 
przez ZUS do Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

Waloryzacji od dnia 1 marca 
2013 r. podlega także podsta-
wa wymiaru emerytury:
•	 przyznanej na dotychcza-

sowych zasadach,
•	 obliczonej na zasadach 

określonych w art.183 
ustawy o emerytura-
chi rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych 
– w części ustalonej na do-
tychczasowych zasadach. 

Przykład 2
Ubezpieczony, urodzony 
8 stycznia 1948 r., legitymu-
jący się 34 letnim okresem 
zatrudnienia (składkowym) 
i wskaźnikiem podstawy 
wymiaru 148,46 %, zgłosił 
w dniu 18 lutego 2013 r. 
wniosek o przyznanie eme-
-rytury na podstawie art. 

◄ ►
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▪ FIRMA

obowiązek przedkładania za-
mawiającemu umów o pod-
wykonawstwo zawieranych 
przy realizacji zamówień na 
roboty budowlane. Obowią-
zek ten dotyczył będzie pod-
wykonawców świadczących 
zarówno roboty budowlane, 
jak i dostawy oraz usługi. 
Obowiązek ten dotyczył 
będzie podwykonawców, 
z którymi umowy zawarł 
bezpośrednio sam wyko-
nawca, jak i dalszych pod-
wykonawców. Tym samym 
ochrona podwykonawców 
zostanie w istotny sposób 
rozszerzona w stosunku do 
norm Kodeksu cywilnego 
i zostaną nią objęci nie tylko 
podwykonawcy świadczący 
roboty budowlane przy in-
westycjach budowlanych, 
ale także podwykonaw-
cy świadczący dostawy 
i usługi. Jedyny wyjątek 
od obowiązku zgła-
szania podwy-
konawstwa za-
mawiającemu 
będzie dotyczył 
umów, 

których objęcie omawia-
nym mechanizmem byłoby 
niecelowe z uwagi na ich 
niską wartość, a więc umów 
o podwykonawstwo doty-
czących dostaw lub usług 
o wartości niższej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na 
roboty budowlane.

Zaakceptowanym podwy-
konawcom i dalszym pod-
wykonawcom przysługiwało 
będzie prawo do zwrócenia 
się do zamawiającego o doko-
nanie bezpośredniej zapłaty 
należnego wynagrodzenia 
w sytuacji, w której wyko-
nawca od takiego obowiązku 
będzie się uchylał. Równo-
cześnie kwota stanowiąca 
sumę bezpośredniej zapłaty 
będzie potrącana z wyna-

grodzenia wykonawcy, 
a brak zapłaty wyna-

grodzenia należne-
go podwykonaw-
com lub dalszym 

p o d w y k o -
nawcom bę- 
dzie mogło 

stanowić prze-
słankę nałoże- 
nia kary umow- 

nej na wyko- 
nawcę. W sy- 
tuacji wielo-

krotnego nie-

uzasadnionego uchylania się 
wykonawcy od obowiązków 
w zakresie wypłaty należne-
go wynagrodzenia wzglę-
dem podwykonawców może 
to stanowić także podstawę 
do odstąpienia od umowy 
z wykonawcą.

Przyjęte w nowelizacji 
przepisy nie tylko regulują 
kwestię płatności wynagro-
dzenia podmiotom wykonu-
jącym zamówienie, ale także, 
w celu zapewnienia należytej 
realizacji zamówień publicz-
nych, umożliwiają zamawia-
jącemu określenie w specy-
fikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ) warun-
ków stawianych podwyko-
nawcy i dalszemu podwyko-
nawcy oraz wymagań, które 
powinna spełniać umowa 
o podwykonawstwo robót 
budowlanych. Spełnienie 
oczekiwań zamawiające-
go dotyczących warunków 
i wymagań stanowi podsta-
wę akceptacji umowy o pod-
wykonawstwo, co umożliwia 
uruchomienie ww. mechani-
zmu bezpośredniej zapłaty. 

http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/proces.xsp
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Holenderskie	agencje	pracy	tymczasowej

Polacy	podejmujący	pracę	w	Holandii	stykają	się	z	zupełnie	inaczej	zorganizowanym	
rynkiem	pracy,	w	wielu	sektorach	zdominowanym	przez	agencje	pracy	tymczasowej.

Abolicja	dla	płatników	

Z	dniem	15	stycznia	br.	weszła	w	życie	ustawa	z	dnia	
9	listopada	2012	r.	o	umorzeniu	należności	powstałych	
z	tytułu	nieopłaconych	składek	przez	osoby	prowadzące	
pozarolniczą	działalność.	Wniosek	o	umorzenie	mogą	
złożyć	osoby	podlegające	w	okresie	od	1	stycznia	

1999	r.	do	28	lutego	2009	r.	obowiązkowo	ubezpieczeniu	
emerytalnemu	i	rentowym	oraz	wypadkowemu	z	tytułu	

prowadzenia	pozarolniczej	działalności.

			POWRÓT	DO	SPISU	TREŚCI◄ ►

OSOBY	UPRAWNIONE	DO	ZŁOŻENIA	WNIOSKU

•	 osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 
28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalne-
mu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia 
pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności 
gospodarczej na podstawie przepisów o działalności go-
spodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności 
twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie 
wolnego zawodu, albo jako wspólnicy jednoosobowych 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnicy 
spółek: jawnej, komandytowej czy partnerskiej.

•	 spadkobiercy i osoby trzecie, wobec których ZUS wydał 
decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania 
płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na 
jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. 
do 28 lutego 2009 r.

NALEŻNOŚCI	PODLEGAJĄCE	UMORZENIU

•	 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wy-
padkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. 
za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom 
z tytułu prowadzonej działalności,

•	 składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za 
okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpiecze-
nia społeczne,

27 ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych. W dniu 
8 lutego 2013 r. spełnił warunki 
do przyznania emerytury, tj. 
ukończył wiek emerytalny, 
wynoszący dla niego 65 lat 
i 1 miesiąc w związku z tym, 
że wniosek o przyznanie eme-
rytury złożył w lutym 2013 r., 
świadczenie zostanie:
•	 przyznane od dnia 8 lu- 

tego 2013 r. (tj. od dnia 
spełnienia warunków wy-
maganych do przyznania 
emerytury), 

•	 obliczone przy zastoso-
waniu kwoty bazowej wy-
noszącej 2974,69 zł, 

•	 ustalone w wysokości 
2665,90 zł (od podstawy 
wymiaru 4416,22 zł).

Od dnia 1 marca 2013 r. wy-
sokość emerytury zostanie 
ustalona na kwotę 2772,54 zł 
(2665,90 zł x 104 %), a jej pod-
stawa wymiaru – 4592,87 zł.

NOWA	KWOTA	
BAZOWA	

Od 1 marca 2013 r. kwota 
bazowa wynosi 3080,84 zł   
i  ma zastosowanie przy obli-
czaniu emerytur i rent przy-
znawanych według dotych-
czasowych zasad na wniosek:
•	 zgłoszony po dniu 28 lu- 

tego 2013 r. lub 
•	 zgłoszony przed dniem 

1 marca 2013 r., jeżeli prawo 
do świadczenia powstało 
po dniu 28 lutego 2013 r.

Przykład 3
Ubezpieczony, urodzony 
8 stycznia 1948 r., legitymu-
jący się 34 letnim okresem 
zatrudnienia  (składkowym) 
i wskaźnikiem podstawy 
wymiaru 148,46%, zgłosił 
w marcu 2013 r. wniosek 
o przyznanie emerytury na 
podstawie art. 27 ustawy 
o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych. W dniu 8 lutego 
2013 r. spełnił wszystkie 
warunki do przyznania eme-
rytury, tj. ukończył wiek eme-
rytalny, wynoszący dla niego 
65 lat i 1 miesiąc. W związku 
z tym, że wniosek o przyzna-
nie emerytury złożył w marcu 
2013 r., świadczenie zostanie:
•	 przyznane od 1 marca 

2013 r. (tj. od pierwszego 
dnia miesiąca, w którym 
zgłoszony został wniosek 
o przyznanie emerytury), 

•	 obliczone przy zastosowa-
niu kwoty bazowej wyno-
szącej 3080,84 zł, 

•	 ustalone w wysokości 
2761,03 zł (od podstawy 
wymiaru 4573,82 zł).

Źródło: 
http://e-inspektorat.zus.pl

Podejmując decyzję o 
rozpoczęciu współpracy 

z daną agencją w Holandii 
bądź podpisując umowę 

z polskim pośrednikiem kie-
rującym do pracy do takiej 

agencji, bardzo często nie 
mamy pewności, że agencja 
pracy tymczasowej jest 
godna zaufania. Tym bar-
dziej, że w Holandii, inaczej 
niż w Polsce, przedsiębiorca 
chcący prowadzić agencję 
pracy tymczasowej nie ma 
obowiązku uzyskania pań-
stwowego certyfikatu. Można 
więc natknąć się na agencję, 
posiadającą niewiele więcej 
niż numer telefonu komór-
kowego. Według ustaleń spe-
cjalnej komisji Parlamentu 
Królestwa Niderlandów, 
nawet 50-60% holenderskich 
agencji pracy tymczasowej 
może popełniać różnego 
rodzaju nadużycia.

W związku z powyższym 
resort pracy publikuje linki 
do holenderskich stron inter-
netowych, które pomogą one 
lepiej ocenić wiarygodność 
agencji, z którą zamierza się 
podjąć współpracę.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001551
http://www.spprp.pl/aktualnosci.php?article=21
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=01211B50E57C9330C1257AF400363514
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2074
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5542,6077,praca-w-holandii-holenderskie-agencje-pracy-tymczasowej-przydatne-adresy-internetowe.html
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ORZECZENIA

•	 odsetki za zwłokę naliczo-
ne od składek podlegają-
cych umorzeniu,

•	 opłata prolongacyjna, 
opłata dodatkowa, koszty 
upomnienia oraz koszty 
egzekucyjne naliczone od 
należności podlegających 
umorzeniu.

WARUNKI	UMORZENIA	
NALEŻNOŚCI

•	 nieposiadanie na dzień 
wydania decyzji o umo-
rzeniu należności niepod-
legających umorzeniu, 
za wyjątkiem należności 
z tytułu składek za okres do 
31 grudnia 1998 r., bądź też

•	 spłata należności niepod-
legających umorzeniu 
w terminie 12 miesięcy od 
dnia uprawomocnienia 
się decyzji określającej 
warunki umorzenia lub 
w terminie wynikającym 
z zawartej umowy o roz-
łożeniu zadłużenia na raty.

TERMIN	NA	ZŁOŻENIE	
WNIOSKU

Osoby uprawnione mogą zło- 
żyć wniosek o umorzenie na-
leżności w terminie 24 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy, 
czyli od 15 stycznia 2013 r.

Natomiast osoby, którym 
ZUS po dniu wejścia w życie 
ustawy wyda decyzję o:
•	 podleganiu obowiązko-

wym ubezpieczeniom 
społecznym,

•	 wysokości zadłużenia 
z tytułu składek na obo-
wiązkowe ubezpiecze-
nia społeczne za okres 
od 1 stycznia 1999 r. do 
28 lutego 2009 r.,

•	 przeniesieniu odpowie-
dzialności na spadkobiercę 
lub osobę trzecią

– będą mogły złożyć taki 
wniosek w terminie 12 miesię-
cy od dnia uprawomocnienia 
się decyzji, chyba że termin 
24 miesięcy jest dłuższy.

NIEZBĘDNE	
DOKUMENTY

W przypadku osób niepro-
wadzących pozarolniczej 
działalności w dniu 1 wrze-
śnia 2012 r. oraz w dniu 
złożenia wniosku o umorze-
nie, jedynym dokumentem 
będzie poprawnie wypeł-
niony wniosek o umorzenie 
należności.

W przypadku zaś osób 
prowadzących pozarolniczą 
działalność w dniu 1 wrze-
śnia 2012 r. albo w dniu zło-
żenia wniosku o umorzenie, 

dokumentami składanymi 
przez dłużnika będą:
•	 poprawnie wypełniony 

wniosek o umorzenie na-
leżności,

•	 wypełniony „Formularz in-
formacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc 
de minimis” (formularz do-
stępny jest w jednostkach 
ZUS oraz do pobrania ze 
strony www) lub

•	 wypełniony „Formularz 
informacji przedstawia-
nych przez wnioskodawcę 
– w przypadku ubiegania 
się o pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołów-
stwie (formularz dostępny 
jest w jednostkach ZUS 
oraz do pobrania ze strony 
www),

•	 oświadczenie zawierające 
informacje niezbędne do 
ustalenia kategorii ratin-
gowej, 

•	 zaświadczenia/oświadcze-
nie o udzielonej pomocy de 
minimis lub oświadczenie 
o nieotrzymaniu pomocy 
de minimis. 

W stosunku do tej grupy 
płatników postępowanie 
w sprawie wydania decyzji 
określającej warunki umo-
rzenia zostanie zawieszone 
do dnia ogłoszenia decyzji 
Komisji Europejskiej. 

DODATKOWE	
UDOGODNIENIA	DLA	

PŁATNIKÓW

Wnioski w sprawie umorzenia 
należności dostępne są: 
•	 na stronie ZUS,
•	 na Sali Obsługi Klientów 

w każdej jednostce ZUS 
(wykaz jednostek oraz ich 

adresów i numerów telefo-
nów znajduje się na stronie 
ZUS). 

ZUS przygotował także 
szczegółowe ulotki informa-
cyjne w dwóch wersjach: 
•	 dla osób prowadzących 

działalność w dniu 1 wrze-
śnia 2012 r. lub w dniu zło-
żenia wniosku o umorzenie;

•	 dla osób, które przed 1 wrze-
śnia 2012 r. zakończyły pro-
wadzenie działalności.

Pomocą w załatwieniu spra- 
wy służy wykwalifikowana ka- 
dra pracownicza w terenowej 
jednostce organizacyjnej ZUS. 

Źródło: 
Rzecznik Prasowy ZUS

Dodatek	dla	samotnych	opiekunów

Kwestionowany	sposób	ustalania	wysokości	dodatku	do	zasiłku	rodzinnego	
z	tytułu	samotnego	wychowywania	dziecka	oraz	zwiększenia	tego	dodatku	

w	przypadku	wychowywania	dziecka	niepełnosprawnego	nie	narusza	konstytucyjnej	
zasady	równości	oraz	innych	badanych	przepisów	Konstytucj	

–	orzekł	Trybunał	Konstytucyjny.

RPO zaskarżył bowiem art. 
11a ust. 3 ustawy o świad-

czeniach rodzinnych, który 
ustala kwotę dodatku z tytułu 
samotnego wychowywania 
dziecka na kwotę 170 zł mie-
sięcznie, a na dwoje i więcej 
dzieci na 340 zł, co oznacza, 
że dodatek nie przysługuje 
na trzecie i dalsze dziecko 
osoby samotnie je wychowu-
jącej. Z tych samych przyczyn 
Rzecznik zarzuca niezgod-
ność art. 11a ust. 4 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych 

m.in. z zasadą sprawiedli-
wości społecznej, z uwagi na 
przewidzianą w tym przepisie 
maksymalną kwotę zwiększe-
nia dodatku z tytułu samot-
nego wychowywania dziecka 
niepełnosprawnego, przez co 
trzecie i następne niepełno-
sprawne dzieci w rodzinie są 
pozbawione pomocy państwa. 

Trybunał – z uwagi na 
sposób sformułowania zarzu-
tów – nie oceniał w niniejszej 
sprawie zgodności z Konsty-
tucją wysokości świadczeń 

wynikających z kwestiono-
wanych przepisów, lecz prze-
widziane w przepisach zasady 
ustalania tych świadczeń. 
W ocenie Trybunału, przy 
rozważaniu zasadności obu 
zarzutów sformułowanych 
przez wnioskodawcę w niniej-
szej sprawie należy brać pod 
uwagę okoliczność, że system 
świadczeń związanych z zasił-
kiem rodzinnym i dodatkami 
do tego zasiłku należy oceniać 
przy uwzględnieniu wszystkich 
przepisów, które go dotyczą. 

http://www.zus.pl/pliki/formularze/fill&print/wniosek_d<0142>uznika_o_umorzenie_abolicja.pdf
http://www.zus.pl/pliki/formularze/fill&print/wniosek_d<0142>uznika_o_umorzenie_abolicja.pdf
http://www.zus.pl/pliki/formularze/fill&print/wniosek_d<0142>uznika_o_umorzenie_abolicja.pdf
http://www.zus.pl/pliki/formularze/fill&print/wniosek_d<0142>uznika_o_umorzenie_abolicja.pdf
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8387
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2010121081001.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2010121081001.pdf
http://www.zus.pl/pliki/formularze/oswiadczenie%20zawierajace%20informacje%20niezbedne%20do%20ustalenia%20kategorii%20ratingowej.doc
http://www.zus.pl/pliki/formularze/oswiadczenie%20zawierajace%20informacje%20niezbedne%20do%20ustalenia%20kategorii%20ratingowej.doc
http://www.zus.pl/pliki/formularze/oswiadczenie%20zawierajace%20informacje%20niezbedne%20do%20ustalenia%20kategorii%20ratingowej.doc
http://www.zus.pl/pliki/formularze/oswiadczenie%20zawierajace%20informacje%20niezbedne%20do%20ustalenia%20kategorii%20ratingowej.doc
http://www.zus.pl/pliki/formularze/o<015B>wiadczenie%20przedsi<0119>biorcy%20o%20nieotrzymaniu%20pomocy%20publicznej%20de%20minimis.doc
http://www.zus.pl/pliki/formularze/o<015B>wiadczenie%20przedsi<0119>biorcy%20o%20nieotrzymaniu%20pomocy%20publicznej%20de%20minimis.doc
http://www.zus.pl/pliki/formularze/o<015B>wiadczenie%20przedsi<0119>biorcy%20o%20nieotrzymaniu%20pomocy%20publicznej%20de%20minimis.doc
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1083#p24252
http://www.zus.pl/default.asp?p=2&id=1866
http://www.zus.pl/default.asp?p=2&id=1866
http://www.zus.pl/pliki/ulotki/3362_12%20%20Abolicja%20_%20Dzia<0142>alno<015B><0107>%20pozarolnicza.pdf
http://www.zus.pl/pliki/ulotki/3362_12%20%20Abolicja%20_%20Dzia<0142>alno<015B><0107>%20pozarolnicza.pdf
http://www.zus.pl/pliki/ulotki/3362_12%20%20Abolicja%20_%20Dzia<0142>alno<015B><0107>%20pozarolnicza.pdf
http://www.zus.pl/pliki/ulotki/3362_12%20%20Abolicja%20_%20Dzia<0142>alno<015B><0107>%20pozarolnicza.pdf
http://www.zus.pl/pliki/ulotki/3361_12%20%20Abolicja%20_Bez%20dzia<0142>alno<015B>ci%20pozarolniczej.pdf
http://www.zus.pl/pliki/ulotki/3361_12%20%20Abolicja%20_Bez%20dzia<0142>alno<015B>ci%20pozarolniczej.pdf
http://www.zus.pl/pliki/ulotki/3361_12%20%20Abolicja%20_Bez%20dzia<0142>alno<015B>ci%20pozarolniczej.pdf
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2075
http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=2040
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2012/k_28_11.htm


ELEKTRONICZNY	SERWIS	KLIENTÓW	KANCELARII								

KADRY I UBEZPIECZENIA ▪▪ KADRY I UBEZPIECZENIA

			POWRÓT	DO	SPISU	TREŚCI◄ ►

Odnosząc się do zarzutu do-
tyczącego art. 11a ust. 3 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych 
(w zakresie ograniczającym 
wysokość dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu samot-
nego wychowywania dziecka 
do kwoty 340 zł na wszystkie 
dzieci), Trybunał dostrzegł, że 
niewątpliwie, z większą liczbą 
dzieci w każdej rodzinie, w tym 
także w rodzinie niepełnej są 
związane większe wydatki. 
Dopuszczalne jest jednak 
rozwiązanie, że wysokość 
dodatku z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka nie 
jest w pełni zależna od liczby 
dzieci w rodzinie niepełnej. 
Wskazany dodatek do zasiłku 
nie jest bowiem jedynym, jaki 
przysługuje niepełnym rodzi-
nom z trojgiem lub większą 
liczbą dzieci. Funkcję wspie-
rania rodzin wielodzietnych 
pełni dodatek do zasiłku ro-

dzinnego przewidziany w art. 
8 pkt 4a ustawy o świadcze-
niach rodzinnych. Dodatek 
z tytułu samotnego wycho-
wania dziecka służy nato-
miast wsparciu finansowemu 
rodzin w utrzymaniu dzieci 
związanego z faktem zmniej-
szenia dochodów rodziny spo-
wodowanego tym, że dochód 
w rodzinie pochodzi tylko od 
jednego z rodziców. 

Z podobnych przyczyn 
dopuszczalne jest – zdaniem 
TK – przyjęcie w kwestiono-
wanym art. 11a ust. 4 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych 
(w zakresie ograniczającym 
wysokość zwiększenia dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu 
samotnego wychowywania 
dziecka do kwoty 160 zł na 
wszystkie dzieci niepełno-
sprawne), że kwota zwiększe-
nia dodatku z tytułu samot-
nego wychowywania dzieci 

niepełnosprawnych nie jest 
w pełni zależna od liczby 
dzieci niepełnosprawnych 
w rodzinie niepełnej liczą-
cej dwoje lub więcej dzieci. 
Ustawodawca wprowadził 
bowiem – obok dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu 
samotnego wychowywa-
nia dziecka – inny dodatek 
z tytułu kształcenia i reha-
bilitacji dziecka niepełno-
sprawnego (art. 8 pkt 5 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych), 
którego celem jest wsparcie 
rodzin z dziećmi niepełno-
sprawnymi oraz inne formy 
wsparcia rodzin z dziećmi 
niepełnosprawnymi przewi-
dziane zarówno w ustawie 
o świadczeniach rodzinnych 
jak i w innych ustawach.

Wyrok TK z 20.12.2012 r., sygn. 
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INTERPRETACJE

PROJEKTY

Becikowe	a	alimenty

MPiPS	wyjaśniło,	że	zasądzenie	alimentów	jest	niekonieczne	do	otrzymania	
becikowego.

Ile	pracy	w	pracy?

Do	Sejmu	trafił	rządowy	projekt	ustawy	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	pracy	oraz	ustawy	
o	związkach	zawodowych,	który	przewiduje	wprowadzenie	rozwiązań	pozwalających	

na	bardziej	elastyczną	organizację	czasu	pracy	w	zakładach	pracy.

W świetle ustawy z dnia 
12 października 2012 r. 

o zmianie ustawy o świadcze-

niach rodzinnych od 1 stycznia 
2013 r. prawo do jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia 

się dziecka (tzw. becikowego), 
uzależnione jest od kryterium 
dochodowego, które wynosi 

Regulacje czasu pracy 
powinny uwzględniać 

wyzwania stojące przed 
prawem pracy w XXI wieku, 
w szczególności proces glo-
balizacji i następujące zmiany 
w sposobach organizacji 
funkcjonowania przedsię-

biorców. Jednocześnie coraz 
większą rolę odgrywa kwestia 
umożliwienia pracownikom 
godzenia życia zawodowego 
z rodzinnym.  

Projektowana ustawa ma 
na celu wprowadzenie do 

Kodeksu pracy rozwiązań, 
które pozwolą na bardziej 
elastyczną organizację czasu 
pracy w zakładach pracy, 
tj. możliwość wydłużania 
okresu rozliczeniowego do 
12 miesięcy i tzw. ruchomy 
czas pracy. Powinno to 

1922 zł miesięcznie w przeli-
czeniu na osobę w rodzinie.

Przy ustalaniu oprawa 
do jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się dziecka: 
ustalaniu składu rodziny i ob-
liczaniu dochodu, nie ma za-
stosowania art. 7 pkt 5 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych, 
który stanowi, że zasiłek ro-
dzinny i odpowiednio dodatki 
do tego zasiłku (jednorazowa 
zapomoga nie jest dodatkiem 
do zasiłku rodzinnego) nie 
przysługują, jeżeli osoba sa-
motnie wychowująca dzieci 
nie ma zasądzonych alimen-
tów od drugiego rodzica, 
chyba że: drugi z rodziców 

dziecka nie żyje, ojciec dziecka 
jest nieznany lub powództwo 
o ustalenie świadczenia ali-
mentacyjnego od drugiego 
z rodziców zostało oddalone.

W związku z powyż-
szym przepis uzależniający 
prawo do świadczenia ro-
dzinnego od konieczności 
zasądzenia alimentów na 
rzecz dziecka od drugiego 
rodzica ma zastosowanie 
tylko przy ustalaniu prawa 
do zasiłków rodzinnych 
i dodatków do tych zasiłków 
w sytuacji, kiedy o zasiłki ro-
dzinne ubiega się osoba sa-
motnie wychowująca dziecko, 
której definicję zawiera art. 

3 pkt 17a ustawy o świadcze-
niach rodzinnych.

W sytuacji, kiedy o jedno-
razową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka, 
o której stanowi art. 15b 
ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych, występuje osoba, 
która jest osobą samotnie 
wychowującą dziecko (bez 
względu na fakt ustalenia, 
bądź nie, ojcostwa dziecka), 
nie wymaga się wpisania 
drugiego rodzica do wniosku 
o jednorazową zapomogę 
z tytułu urodzenia się dziecka 
(tzw. „becikowe”) lub zasą-
dzenia alimentów na rzecz 
dziecka.

http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otk/2012/K_28_11.doc
http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otk/2012/K_28_11.doc
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,6061,zasadzenie-alimentow-niekonieczne-do-otrzymania-becikowego.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=50DC563D2BC31316C1257B170041AA83
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001255
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,6081,konferencja-uelastycznienie-czasu-pracy-w-polsce-ile-pracy-w-pracy-.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,6081,konferencja-uelastycznienie-czasu-pracy-w-polsce-ile-pracy-w-pracy-.html
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Zmiany	w	systemie	ubezpieczenia	
społecznego	rolników

Z początkiem	2013	r.	weszła	w	życie	ustawa	z	dnia	
11	maja	2012	r.	o	zmianie	ustawy	o	emeryturach	i	rentach	
z	Funduszu	Ubezpieczeń	Społecznych	oraz	niektórych	

innych	ustaw,	która	stopniowo	podwyższa	wiek	
emerytalny,	aż	do	osiągnięcia	docelowo	67	lat	
w	2020	roku	dla	mężczyzn,	a	w	2040	dla	kobiet.	

Nowelizacja	ustawy	o	emeryturach	
i	rentach	z	FUS

Zgodnie	z	nowelizacją	ustawy	o	emeryturach	
i	rentach	z	Funduszu	Ubezpieczeń	Społecznych	na	
decyzjach	dotyczących	waloryzacji	emerytur	i	rent,	

wygenerowanych	przez	system	teleinformatyczny	ZUS,	
zamiast	własnoręcznego	podpisu	osoba	uprawniona	do	
ich	wydania	będzie	mogła	umieszczać	nadruk	swojego	

imienia,	nazwiska	oraz	zajmowane	stanowisko.

ZMIANY	PRAWNE

Nowelizacja ta dotyczy także osób podlegających ubez-
pieczeniu społecznemu rolników. Ponadto w ustawie 

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rol-
ników wprowadzane zostały także inne zmiany w zakresie 
przyznawania i wypłaty emerytalno-rentowych świadczeń 
rolniczych.

Rozwiązanie to było już stosowane przy waloryzacji 
w 2012 r. Teraz zostaje wprowadzone na stałe do ustawy 

o emeryturach i rentach z FUS. Nowelizacja usprawni pracę 
terenowych placówek ZUS oraz podniesie jakość procesu 
obsługi waloryzacji świadczeń.

Chory,	czy	nie	
chory?

Lekarze	orzecznicy	ZUS,	
w	2012	roku,	wydali	
ponad	50	tys.	decyzji	

wstrzymujących	wypłaty	
zasiłków	chorobowych	

oraz	w	wielu	przypadkach	
obniżyli	wypłatę	

świadczeń.	Łączna	kwota	
obniżonych	i	cofniętych	
świadczeń	wyniosła	

ponad	175	mln	zł.	To	wynik	
corocznej	kontroli,	która	
jest	jednym	z	ustawowych	
obowiązków	Zakładu.	

AKTUALNOŚCI

W zakresie orzekania 
o czasowej niezdolno-

ści do pracy, lekarze orzecznicy 
ZUS przeprowadzili badania 
niemal 465 tys. osób posiada-
jących zwolnienia lekarskie. 
W efekcie wydano prawie 
46 tys. decyzji wstrzymują-
cych dalszą wypłatę zasiłków 
chorobowych, na kwotę blisko 
13 mln zł. Weryfikacji poddano 
także prawidłowość wykorzy-
stania zwolnień lekarskich. 
Kontrola objęła ponad 159 tys. 
osób, z których 5,1 tys. pozba-
wiono prawa do zasiłku, co 
z kolei spowodowało cofnięcie 
wypłat w łącznej kwocie ponad 
5,4 mln zł. 

WSKAŹNIKI

Od	marca	wyższe	diety	za	delegacje	
służbowe

Nowe	rozporządzenie	w	sprawie	wysokości	oraz	
warunków	ustalania	należności	przysługujących	
pracownikowi	zatrudnionemu	w	państwowej 	lub	
samorządowej	jednostce	sfery	budżetowej	z	tytułu	
podróży	służbowej	na	obszarze	kraju	oraz	poza	
granicami	kraju wchodzi	w	życie	1	marca	2013	r.	

Nowe rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące:
•	 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej na obszarze kraju oraz

•	 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej poza granicami kraju.

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy 
zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje 
się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy 
przysługują bowiem należności na pokrycie kosztów związa-
nych z podróżą służbową. Według nowego rozporządzenia 
w przypadku podróży służbowej odbywanej na terenie kraju 
dieta za dobę podróży służbowej będzie wynosiła 30 zł. Przy 
nowej stawce diety (30 zł) – 20% ryczałt na pokrycie kosztów 
dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 6 zł, 
a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 45 zł. Wzrasta 
też wysokość diet zagranicznych.

umożliwić bardziej racjonal-
ną organizację czasu pracy, 
wpłynąć na zwiększenie kon-
kurencyjności firm, a poprzez 
to ułatwić zachowanie do-
tychczasowych i tworzenie 
nowych miejsc pracy. Projekt 
ma zwiększyć przestrzeń 
porozumień zawieranych 
przez pracodawców i re-
prezentację pracowników. 
Wdrożenie proponowanych 
rozwiązań będzie bowiem 
wymagało osiągnięcia poro-
zumienia ze związkami za-
wodowymi, a w sytuacji ich 
braku z przedstawicielami 
pracowników wybieranymi 
w trybie przyjętym u danego 
pracodawcy. Ponadto projekt 
umożliwi samym pracowni-
kom – poprzez możliwość 
wnioskowania o indywidu-
alne skorzystanie z ruchome-
go czasu pracy – łatwiejsze 
godzenie życia zawodowego 
z osobistym.

			POWRÓT	DO	SPISU	TREŚCI◄ ◄

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000637
http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=2039
http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=2039
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=EC647CFEF8779588C1257ACB002C90F7
http://podatnicy.org/zmiany-w-systemie-ubezpieczenia-spolecznego-rolnikow/
http://podatnicy.org/zmiany-w-systemie-ubezpieczenia-spolecznego-rolnikow/
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/31/1/informacja_dot._zmian_do_fus.rtf
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/31/1/informacja_dot._zmian_do_fus.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=8DED5B133804BA37C1257B1800585C69
http://zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=2066
http://www.zus.pl/default.asp?p=5&id=3790
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5536/6054/1/Rozporzadzenie%20w%20sprawie%20naleznosci%20z%20tytulu%20podrozy%20sluzbowej%2029.I.2013.pdf
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/elastyczny-czas-pracy-na-trudne-czasy.html
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-oraz-ustawy-o-zwiazkach.html
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			POWRÓT	DO	SPISU	TREŚCI

Referendum	lokalne

Ustawa	z	dnia	14	grudnia	2012	r.		o	zmianie	ustawy	o	referendum	lokalnym	oraz	ustawy	
o	samorządzie	gminnym	weszła	w	życie	15	lutego	2013	r.	Rozszerzyła	ona	katalog	spraw,	

w	jakich	można	przeprowadzić	referendum	lokalne,	o	istotne	sprawy	dotyczące	społecznych,	
gospodarczych	lub	kulturowych	więzi	łączących	tę	wspólnotę,	przy	czym	mogą	one	wykraczać	

poza	kompetencje	władz	lokalnych.	

Nowe	zasady	odbioru	śmieci	–	od	lipca	2013	r.

Od	1	lipca	2013	r.	właścicielem	odpadów	komunalnych	będzie	gmina.	Gminy	starają	się	więc	
opracować	jak	najskuteczniejsze	metody	ściągania	podatku	śmieciowego.	

ZMIANY	PRAWNE

Zasadniczym celem no-
welizacji ustawy o re-

ferendum lokalnym jest 
zmiana art. 2 określającego 
katalog spraw, które mogą 
być rozstrzygane w drodze 
referendum lokalnego oraz 
art. 54 ustawy o samorzą-
dzie gminnym, określającym 
warunki samoopodatkowa-
nia się mieszkańców na cele 
publiczne mieszczące się 
w zakresie zadań i kompeten-
cji organów gminy. Uchwalo-
na ustawa stanowi wykona-
nie obowiązku dostosowania 
systemu prawa do wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 26 lutego 2003 r. (sygn. 
akt K 30/02), stwierdzającego 
zgodność przepisu art. 2 ust. 
1 ustawy o referendum lokal-
nym z Konstytucją RP. 

Zgodnie z dotychczasowymi 
przepisami w referendum 
tym mieszkańcy wyrażali 
swoją wolę w sprawach doty-

czących ich społeczności, ale 
jednocześnie mieszczących 
się w kompetencjach władz 
lokalnych oraz w kwestii od-
wołania organu władzy, np. 
burmistrza, wójta, prezyden-
ta miasta. Dotychczasowy 
przepis art. 2 ust. 1 ustawy  
w praktyce powodował, że 
organy jednostek samorzą-
du w niektórych sprawach 
odmawiały przeprowadze-
nia referendum lokalnego. 
Odmowa przeprowadzenia 
referendum uzasadniana 
była tym, że chociaż sprawa 
dotyczy danej wspólnoty 
– np. zmiana granic lub likwi-
dacja jednostki samorządu 
terytorialnego czy przebieg 
dróg niemających charak-
teru dróg gminnych – nie 
należy jednak do kompeten-
cji organów gminy, a zatem 
nie może być przedmiotem 
referendum lokalnego. Try-
bunał Konstytucyjny stwier-
dził natomiast, iż prawo do 

referendum lokalnego przy-
sługuje „zawsze członkom 
wspólnoty, ilekroć tylko za-
chodzi potrzeba wypowiada-
nia się o istotnych sprawach 
dotyczących tej wspólnoty 
– niezależnie od tego, czy 
i w jakim zakresie ustawa to 
prawo doprecyzowuje”. 

W nowelizacji przyjęto więc, 
że referendum lokalne 
powinno być dopuszczal-
ne również w innych, niż 
dotychczas przewidziane, 
istotnych sprawach dotyczą-
cych społecznych, gospodar-
czych lub kulturowych więzi 
łączących daną wspólnotę. 

Ponadto przeniesiono do 
ustawy o samorządzie gmin-
-nym przepis, który stanowi, 
że samoopodatkowanie 
mieszkańców gminy może 
nastąpić wyłącznie w drodze 
referendum gminnego. 

Tymczasem zmiany 
w ustawie o utrzyma-

niu czystości i porządku 
w gminach, które wejdą 
w życie 5 marca 2013 r., 
umożliwiają gminom racjo-
nalną i elastyczną politykę 
w zakresie ustalania opłat za 
odbieranie odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieru-
chomości. Mają też pomóc 
w racjonalnym gospodaro-
waniu tymi odpadami. No-
welizacja daje gminom m.in. 
możliwość wyboru różnych 
metod ustalania opłat dla po-
szczególnych części obszaru 
gmin. Ponadto zmiany ułatwią 
gminom pobieranie opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, a właścicielom 
nieruchomości uiszczanie jej.

WSZYSCY	ŚMIECIMY	
–	WSZYSCY	PŁACIMY

Każdy z nas wytwarza śmieci 
i dlatego każdy z nas będzie 
od lipca płacił gminie za ich 
wywóz. MŚ przekonuje, że 
zmiany są konieczne, żeby 
zlikwidować dzikie wysy-
piska, palenie odpadami 

w piecach domowych i stwo-
rzyć prawdziwy system segre-
gacji śmieci oraz odzyskiwa-
nia cennych surowców. 

Przekaż do urzędu gminy 
deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami. 
Dostarczy Ci ją gmina, wraz ze 
wszelkimi niezbędnymi infor-
macjami. Zdecydujesz w niej, 
czy będziesz segregował śmieci, 
czy nie. Od tego będzie zależała 
wysokość Twojej opłaty.

WYWOZEM	ŚMIECI	
ZAJMIE	SIĘ	FIRMA	
WYBRANA	PRZEZ	

GMINĘ

Zgodnie z nowymi zasadami 
gmina stanie się właścicielem 
odpadów wytwarzanych na 
jej terenie i będzie musiała 
zapewnić ich odbiór i zago-
spodarowanie. Jeśli mieszkasz 
w domu jednorodzinnym, pa-
miętaj, aby na czas rozwiązać 
umowę z firmą, która dotych-
czas odbierała śmieci z Twojej 
nieruchomości. 

MŚ odpowiada też na szcze-
gółowe pytania dotyczące 
zmian.

NOWA	USTAWA	
O	ODPADACH

W styczniu br. weszła nato-
miast w życie zupełnie nowa 
ustawa o odpadach. Imple-
mentuje ona prawo unijne, 
w tym m.in. dyrektywę 
2008/98/WE dotyczącą go-
spodarki odpadami w UE. 
Nowa ustawa zastępuje regu-
lację z 2001 r., uwzględniając 
zawarte w niej przepisy. 

Ustawa wprowadza nowe 
definicje oraz wskazuje 
zasady dokonywania kla-
syfikacji odpadów i postę-
powania z nimi.  Przyjęte 
w ustawie zasady postępowa-
nia z odpadami mają na celu 
ochronę życia i zdrowia ludzi 
oraz ochronę środowiska, 
zgodnie z zasadą zrównowa-
żonego rozwoju. Chodzi m.in. 
o zapobieganie powstawaniu 
odpadów, ograniczanie ich 
wytwarzania, zmniejszanie 
negatywnego oddziaływania 
na środowisko oraz przygoto-
wanie do ponownego użycia 
i wykorzystania. Ustawa re-
guluje obowiązki wytwór-
ców i posiadaczy odpadów, 

◄ ◄

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000153
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=C35D6A1DBD1BAC66C1257B04003E68A3
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=C35D6A1DBD1BAC66C1257B04003E68A3
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2003/K_30_02.htm
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2003/K_30_02.htm
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201301/20130123/g_informacja_referendum.rtf
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/20039_lepsze_dopasowanie_systemu_gospodarki_odpadami_do_potrzeb_mieszkancow.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000228
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000228
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/31/1/informacja_o_ustawie_o_zmianie_ustawy_o_utrzymaniu_czystosci_i_porzadku_w_gminach.rtf
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/19902_elastycznosc_w_ustalaniu_oplat_za_smieci_i_obowiazek_przetargow.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=86F75ABCD3030FC9C1257AFE004B75DC
http://naszesmieci.mos.gov.pl/
http://naszesmieci.mos.gov.pl/przydatne-informacje
http://naszesmieci.mos.gov.pl/prawo
http://naszesmieci.mos.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi#pkt_2
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/29/1/ustawa_o_odpadach.rtf
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sprzedawców i pośredników 
w obrocie nimi oraz organów 
administracji publicznej. Do 
ustawy wprowadzono nowe 
definicje, takie jak: sprze-
dawca odpadów (dealer), 
pośrednik w obrocie odpa-
dami (broker) i zapobieganie 

powstawaniu odpadów. Nie-
które dotychczasowe terminy 
(np. odzysk, recykling) istot-
nie zmieniono. Nowe zapisy 
wskazują, że zakaźne odpady 
medyczne lub weterynaryjne 
mogą być unieszkodliwiane 
wyłącznie przez termiczne 

przekształcanie w spalarniach 
odpadów niebezpiecznych. 
Kara za transport odpadów 
bez zezwolenia lub wpisu do 
rejestru wyniesie od 2 tys. do 
10 tys. złotych.

Szybsze	odszkodowanie

Od	25	lutego	2013	r.	obowiązuje	nowelizacja	ustawy	o	szczególnych	zasadach	przygotowania	
i	realizacji	inwestycji	w	zakresie	dróg	publicznych.	Celem	ustawy	jest	przyspieszenie	wypłat	
odszkodowań	za	nieruchomości	zajęte	przez	Skarb	Państwa	lub	samorządy	pod	budowę	dróg	

publicznych.

Energooszczędne	domy	z	dopłatą

Narodowy	Fundusz	dopłaci	do	kredytów	na	domy	i	mieszkania	
energooszczędne.	Wkrótce	siedem	banków	podpisze	umowy	
z	Narodowym	Funduszem	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	
Wodnej	i	zacznie	udzielać	kredytów	z	dopłatą	na	budowę	

domów	energooszczędnych.

Budżet	państwa	2013

W	obowiązującym	już	budżecie	państwa	limit	wydatków	ustalono	na	kwotę	
334.950.800	tys.	zł.,	zaś	wysokość	dochodów	prognozowana	jest	na	299.385.300	tys.	zł.	Deficyt	
budżetu	państwa	ustalono	na	dzień	31	grudnia	2013	r.	na	kwotę	nie	większą	niż	35.565.500	tys.	zł.	

Nowelizacja przewiduje, 
że w przypadku, gdy 

decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej 
nadano rygor natychmiasto-
wej wykonalności, wysokość 
odszkodowania będzie usta-
lana w ciągu maksymalnie 60 
dni od dnia nadania decyzji 
rygoru natychmiastowej wy-

konalności. Ponadto zgodnie z 
ustawą osobom uprawnionym 
do otrzymania odszkodowa-
nia będzie wypłacana na ich 
wniosek zaliczka w wysokości 
70% odszkodowania w termi-
nie nie dłuższym niż 30 dni od 
dnia złożenia wniosku. W sy-
tuacji, kiedy decyzja o zezwo-
leniu na realizację inwestycji 

drogowej zostanie zmieniona, 
uchylona w całości lub w części 
dotyczącej osoby, której wy-
płacono zaliczkę lub zostanie 
stwierdzona jej nieważność, 
osoba której wypłacono za-
liczkę lub jej spadkobiercy 
będą zobowiązani do zwrotu 
zaliczki po jej zwaloryzowaniu 
na dzień zwrotu.

Program ma ruszyć na przełomie pierwszego i drugiego 
kwartału tego roku. Wśród banków udzielających kre-

dytów znajdą się: Bank Polskiej Spółdzielczości, SGG Bank, 
Bank Ochrony Środowiska, Bank Zachodni WBK, Getin Noble 
Bank, Nordea Bank Polska oraz Deutsche Bank. 

Od 2020 roku w Polsce będą mogły powstawać tylko 
budynki o obniżonym zużyciu energii. Program ma zachę-
cić do energooszczędnych inwestycji już teraz. Zgodnie 
z jego założeniami, z dopłat będą mogły skorzystać osoby 
fizyczne budujące lub kupujące domy jednorodzinne bądź 
mieszkania w domach wielorodzinnych od deweloperów. 
Dofinansowaniem będą objęte budynki, które zapewniają 
zużycie energii na poziomie 15 kWh/mkw i 40 kWh/mkw. Im 
większa energooszczędność, tym większa dopłata.

Bezzwrotne dofinansowanie Narodowego Funduszu przy 
budowie domu wyniesie w 50 tysięcy zł lub 30 tysięcy zł, 
a w przypadku zakupu mieszkania w budynku wielorodzin-
nym 16 i 11 tysięcy zł – odpowiednio energooszczędnym albo 
pasywnym. Dofinansowanie pokrywa część kredytu.

Według badań 
NFOŚiGW zainte-
resowanych pro-
gramem jest obecnie 
jedna czwarta pla-
nujących budowę 
domu.

Łączną kwotę planowanych 
przychodów i rozchodów 

określono odpowiednio na 
267.365.179 tys. zł i 237.954.227 
tys. zł., natomiast saldo przy-

chodów i rozchodów budżetu 
państwa ustalone zostało 
w wysokości 29.410.952 tys. zł. 
Źródłem pokrycia pożyczko-
wych potrzeb budżetu państwa, 

w tym deficytu budżetu pań-
-stwa, są środki pozostające na 
rachunkach budżetu państwa 
w dniu 31 grudnia 2012 r.,przy-
chody z tytułu sprzedaży skar- 

bowych papierów wartościo-
wych, przychody z prywatyza-
cji, kredytów i pożyczek oraz 
innych źródeł. 

Podobnie jak w roku ubie-
głym, wyodrębniony został 
budżet środków europejskich. 
Łączna kwota wydatków tego 
budżetu wynosi 75.249.104 tys. 
zł., zaś dochody przewidywane 
są w kwocie 81.403.652 tys. zł.  
W 2013 r. planowana jest 
nadwyżka budżetu środków 
europejskich w wysokości 
6.154.548 tys. zł.

Przygotowując założenia 
makroekonomiczne na po-
trzeby ustawy budżetowej, 
przyjęto, że wzrost produktu 
krajowego brutto w 2013 r. 
wyniesie 2,2%, stopa bezrobo-
cia na koniec roku stanowić 
będzie 13%, zaś średnioroczny 
wzrost cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ukształtuje 
się na poziomie 2,7%. Ponadto 
szacuje się, że deficyt sektora 
finansów publicznych w re-
-lacji do PKB wyniesie ok. 
2,6% PKB, czyli zmniejszy się 
w stosunku do sytuacji z roku 
2012 (2,9% PKB). Z przyjętych 
założeń wynika również, że 
w roku 2013 państwowy dług 
publiczny w ujęciu nominal-
nym wzrośnie o 21,8 mld zł, zaś 
relacja długu do PKB obniży 
się do 51,4%.

AKTUALNOŚCI

◄ ◄

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000118
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201302/budzet_2013_skrot.rtf
 http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/wszystkie-aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/budzet-od-podszewki-%E2%80%93-co-dla-nas-z-naszych-podatkow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpl%2Fwszystkie-aktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000169
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201301/skroc__spec_drogowa.rtf
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201301/skroc__spec_drogowa.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=E88BA7924B411EBCC1257B130028DDF1
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/19886_narodowy_fundusz_doplaca_do_kredytow_na_domy_i_mieszkania_energooszczedne.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/19886_narodowy_fundusz_doplaca_do_kredytow_na_domy_i_mieszkania_energooszczedne.html
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,397,nfosigw-zaprasza-banki-do-wspolpracy.html
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,384,doplaty-dla-budujacych-energooszczednie.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=86F75ABCD3030FC9C1257AFE004B75DC
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=6654F637FDBAF2F3C1257B0A003146A4
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Nowy	budżet	UE

W	latach	2014-2020	Polska	dostanie	w	sumie	105,8	mld	euro,	czyli	441	mld	zł.	

Co	z	długami	spadkodawcy?

Sejm	pracuje	nad	projektem	nowelizacji	Kodeksu	cywilnego,	wniesionym	przez	grupę	posłów	
KP	Solidarna	Polska.	Celem	projektu	jest	ograniczenie	odpowiedzialności	spadkobierców	za	

długi	spadkowe.	

Jakie	zmiany	w	cenach?

Zgodnie	z	rządowymi	założeniami	do	projektu	ustawy	o	zmianie	ustawy	o	cenach	oraz	
niektórych	innych	ustaw,	wkrótce	przedsiębiorcy	nie	będą	musieli	obowiązkowo	oznaczać	ceną	

(metkować)	każdej	sztuki	towaru,	który	mają	w	swojej	ofercie.
Polska	przystąpi	do	paktu	fiskalnego?

Parlament	uchwalił	ustawę	o	ratyfikacji	tzw.	paktu	fiskalnego.	

0,5%	z	podatku	zamiast	Funduszu	Kościelnego

O	przekazaniu	odpisu	na	wybrany	Kościół	lub	związek	wyznaniowy	obywatele	mogliby	
decydować	już	w	2014	roku	–	w	rozliczeniu	PIT	za	2013.	

72,9 mld euro zostanie 
przeznaczone na politykę 

spójności. To 4 mld więcej niż 
teraz.

Według przyjętych propo-
zycji mogą nastąpić prze-
niesienia do 25 % z II filaru 
na I filar Wspólnej Polityki 
Rolnej. Dzięki temu płatno-

ści bezpośrednie dla polskich 
rolników zostały obronione 
i w kolejnych latach powinny 
osiągnąć poziom średniej 
unijnej.

Zgodnie z ich propozycją, 
jeśli spadkobierca w ciągu 

6 miesięcy od momentu, kiedy 
dowiedział się o spadku, nie 
złoży oświadczenia o jego przy-
jęciu bądź odrzuceniu, będzie 

odpowiadał za długi zmarłego 
jedynie do wysokości dziedzi-
czonego majątku. Obecnie, 
jeżeli spadkobierca nie złoży 
takiego oświadczenia w wyma-
ganym terminie, to ponosi on 

odpowiedzialność za wszyst-
kie długi spadkowe. Wyjątkiem 
są m.in. osoby prawne lub nie 
mające pełnej zdolności do 
czynności prawnych (np. dzieci, 
osoby ubezwłasnowolnione).

Zostanie także wprowadzo-
ne nowe pojęcie – „ekspo-

nowanie” cen, w tym cen jed-
nostkowych, tak aby kupujący 
nie miał żadnej wątpliwości co 
do ich wysokości i prawdziwo-
ści, bez zadawania sprzedaw-
cy dodatkowych pytań. Ge-

neralnie postulat ten można 
realizować bez nakładania na 
przedsiębiorców obowiązku 
oznaczania ceną poszczegól-
nych towarów (z wyjątkiem 
przepisów szczególnych, do-
tyczących np. papierosów lub 
tytoniu do palenia). Proponuje 

się więc wprowadzenie rozwią-
zań bardziej przyjaznych przed-
siębiorcy i klientowi, np. stoso-
wanie wywieszek cenowych lub 
form elektronicznych (cenniki 
elektroniczne). 

Chodzi o Traktat o sta-
bilności, koordynacji 

i zarządzaniu w Unii Gospo-
darczej i Walutowej pomiędzy 
Królestwem Belgii, Republiką 
Bułgarii, Królestwem Danii, 

Republika Federalna Niemiec, 
Republiką Estońską, Irlandią, 
Republiką Grecką, Królestwem 
Hiszpanii, Republiką Francu-
ską, Republiką Włoską, Re-
publiką Cypryjską, Republiką 

Łotewską, Republiką Litew-
ską, Wielkim Księstwem Luk-
semburga, Węgrami, Maltą, 
Królestwem Niderlandów, 
Republiką Austrii, Rzeczpo-
spolitą Polską, Republiką Por-

Taki roboczy kompromis 
został uzgodniony przez 

Ministra Administracji i Cy-
fryzacji i kardynała Kazimie-
rza Nycza. Teraz propozycją 
zajmą się rząd i Konferencja 
Episkopatu Polski. 

Jeżeli to porozumienie 
wejdzie w życie, każdy podat-

nik będzie mógł przekazać 
Kościołowi Katolickiemu, 
czyli głównemu obecnie 
beneficjentowi Funduszu, 
innemu kościołowi lub 
związkowi wyznaniowemu 
(o ile się na to zgodzą) 0,5% 
swego podatku. Oprócz tego 
do 2016 r. ma obowiązywać 
okres ochronny. Jeśli kościo-

łom nie uda się zebrać kwot, 
które otrzymywały z Fundu-
szu, różnica będzie wyrówny-
wana przez budżet państwa.

Minister Boni zapowiedział 
kolejne rozmowy, w tym spo-
tkania z przedstawicielami 
poszczególnych kościołów 
i związków wyznaniowych.

PROJEKTY

◄ ◄

tugalską, Rumunią, Republiką 
Słowenii, Republiką Słowacką, 
Republiką Finlandii i Króle-
stwem Szwecji, sporządzony w 
Brukseli dnia 2 marca 2012 r., 
który wszedł w życie 1 stycznia 
br. Wzmacnia on dyscyplinę 

finansową, umożliwia zrów-
noważenie finansów publicz-
nych oraz koordynację polityk 
gospodarczych w strefie euro 
i między państwami-stronami 
umowy. Zawarcie traktatu jest 
bezpośrednio związane z po-

dejmowanymi w ramach UE 
działaniami antykryzysowymi, 
ale też z debatą o sposobach 
zarządzania Unią Europejską, 
w tym o potrzebie wyodręb-
nienia ośrodka decydującego 
o zakresie i tempie integracji.

http://www.kprm.gov.pl/multimedia/wideo/premier-o-szczegolach-negocjacji-budzetu-ue-na-lata-2014-2020.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=821602C250AEFB3FC1257AD8002D7789
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-cenach-oraz-niektorych.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=47834760DF3DF1D4C1257AD00049AC4D
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/nowy-budzet-ue-441-mld-zl-dla-polski/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/nowy-budzet-ue-441-mld-zl-dla-polski/
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Po-szczycie-budzetowym-w-Brukseli
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Po-szczycie-budzetowym-w-Brukseli
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=6D569687C85A75F0C1257B0C003EE5D1
https://mac.gov.pl/dzialania/robocza-propozycja-w-sprawie-zastapienia-funduszu-koscielnego-05-proc-odpisu-podatkowego-od-2014-r/
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/05-z-podatku-ma-zastapic-fundusz-koscielny.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=9389ACD4EA1299E8C1257B1800591D11
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/31/1/informacja_pakt_fiskalny.rtf
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/pakt-fiskalny-debata-w-sejmie.html
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/wejscie-polski-do-strefy-euro-tematem-rady-gabinetowej.html


Nadpłata powstaje w przypadku zapłacenia podatku nienależnego (tzn. 
pomimo że nie było obowiązku jego zapłaty) bądź w wysokości wyższej 
niż wymagana. Nadpłatą jest również sytuacja, w której płatnik (tzn. 
pracodawca lub organ rentowy) pobrał podatek nienależny lub pobrał 
go w wysokości wyższej od należnej.

W tych sytuacjach podatnik ma prawo złożyć wniosek o stwierdzenie 
nadpłaty podatku. Nadpłata, wraz z jej oprocentowaniem, podlega za-
liczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych, wraz z odsetkami 
za zwłokę, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku 
podlega zwrotowi z urzędu. Można także złożyć wniosek o zaliczenie 
nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań po-
datkowych.

W sytuacji gdy osoba nie jest obowiązana do posiadania rachunku ban-
kowego, zwrot nadpłaty następuje w gotówce. Otrzymanie zwrotu na 
rachunek bankowy wiąże się ze złożeniem w urzędzie skarbowym formu-
larza NIP-3 (lub NIP-1), ze wskazanym numerem rachunku bankowego. 
W przypadku zwrotu przekazem pocztowym nadpłata pomniejszana 
jest o koszty jej zwrotu. 

W przypadku niedotrzymania przez organ podatkowy terminu zwrotu 
nadpłaty przysługuje oprocentowanie w wysokości równej wysokości 
odsetek za zwłokę, pobieranych od zaległości podatkowych.

PRAWO	DO	ZWROTU	NADPŁATY	
PODATKU	

Każdy	podatnik	ma	prawo	do	zwrotu	nadpłaconych	kwot	podatku	
lub	podatku	nienależnie	zapłaconego.

Twó j 	 d o r a d c a 	 p o l e c a NASZA	KANCELARIA	SŁUŻY	POMOCĄ	W	PRZYGOTOWANIU	
STOSOWNEJ	DOKUMENTACJI	ORAZ	ZAŁATWIENIU	
WSZELKICH	FORMALNOŚCI	PRZY	DOCHODZENIU	

ZWROTU	NADPŁAT	PODATKÓW.


