
► Zwrot akcyzy rolnikom

► Rozporządzenie wykonawcze 
wprowadzi tzw. euroskażalnik

► Zmiany w podatku rolnym

► Do kogo po indywidualną 
interpretację prawa podatkowego?

► Nie bęDZie DalsZych ulg Na   
Zakup kas fiskalNych 

Maciej grabowski, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie finansów, 
w odpowiedzi na interpelację 
poselską nr 13881 wyjaśnił 
kwestię ulg z tytułu zakupu kas 
rejestrujących.” 

► inicjatywa g6 przeciwko 
oszustwom podatkowym

► Wnioski o zwrot podatku od 
wartości dodanej VaT-Ref

► Jaki VaT na e-booki?

► ŚWiaDecTWa 
chaRakTeRysTyki 
eNeRgeTycZNeJ bęDą 
koNiecZNe 

Rada Ministrów przyjęła założenia 
do projektu ustawy 
o charakterystyce energetycznej 
budynków. Zgodnie z nimi, ma 
być ustanowiony obowiązek 
wykonania i przekazywania 
świadectwa charakterystyki 
energetycznej (lub jego kopii) 
nowego budynku tylko  
w przypadku, gdy taki budynek 
jest wznoszony i sprzedawany 
nowemu nabywcy (lub 
wynajmowany).” 

► Jak czytać etykiety energetyczne?

► ochrona gruntów rolnych 
i leśnych

► opłata powinna odpowiadać 
wysiłkom
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► leki refundowane

► Roczny urlop rodzicielski 

► co z NfZ?

► harmonogram przeciwrakowy

► pieRWsZa TRaNsZa 
DeRegulacJi

parlament kończy prace nad 
projektem i ustawy 
o zmianie ustaw regulujących 
wykonywanie niektórych 
zawodów. stanowi ona pierwszy 
etap otwierania dostępu do 
zawodów regulowanych poprzez 
ograniczenie lub likwidację 
obecnych wymogów.” 

► Łatwiej będzie zostać asystentem 
sędziego

► Zaświadczenia o niezaleganiu 
w opłacaniu składek Zus

► przystąpienie Republiki chorwacji 
do unii europejskiej

► ułatwienia dla przedsiębiorców?

► Zmiany dotyczące kierowców

► Nowe prawo o miarach?

► Reforma systemu bankowego 
w ue

 ► ZMiaNy WażNe Dla 
TRaNspoRToWcóW

ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. 
o zmianie ustawy o transporcie 
drogowym oraz ustawy o czasie 
pracy kierowców została już 
podpisana przez prezydenta, 
a więc zmiany są przesądzone.”

► Terminy zapłaty 

► co słychać w gospodarce?

► Wydobycie i zużycie gazu w polsce 
w liczbach

fiRMa seRWis DoMoWykaDRy 
i ubeZpiecZeNia

„ „
„

„
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Drogi Kliencie,

Wraz z piękną pogodą, rząd znów ruszył z ofensywą legislacyjną, przygotowując wiele 
zmian przepisów. Nasza Kancelaria czuwa nad zmianami, które miałyby wpływ na 
rozliczenia podatkowe Naszych Klientów. 

Tymczasem życie nie kończy się na pracy; warto wyjechać gdzieś, odpocząć kilka 
dni, rozluźnić i podbudować zmęczony długą zimą organizm.

Także, jak co roku, w maju doradcy podatkowi obchodzą też swoje święto. W oko-
licach 11 maja organizują w związku z tym różne imprezy integracyjne oraz szkolenia. 
Obchody Dnia Doradcy Podatkowego skłaniają także doradców podatkowych do 
zastanowienia się nad obecnością zawodu na rynku oraz wśród innych zawodów praw-
niczych. Z roku na rok pozycja naszego zawodu rośnie, głównie ze względu na wzrost 
świadomości podatników, w tym przedsiębiorców korzystających z usług doradców 
podatkowych. Coraz częściej przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą 
zdają sobie sprawę z opłacalności zarządzania podatkami i optymalizacji podatkowej 
w firmie oraz odciążenia przedsiębiorstwa od kłopotliwych rozliczeń podatkowych. 
Doradca zajmujący się tymi sprawami gwarantuje poczucie bezpieczeństwa firmy.

Twój Doradca Podatkowy

 6.  Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP – jednostki 

budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

 7.  Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 

pobranego w kwietniu 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 kwietniu 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 

kwiecień.

10.  Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne i FP za kwiecień – osoby 

fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

10.  Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień.

15.  Wpłata podatku od nieruchomości i podatku 

leśnego za maj oraz II raty podatku rolnego 

– osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki 

nieposiadające osobowości prawnej.

15.  Wpłata II raty podatku od nieruchomości, 

podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby 

fizyczne.

15.  Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za kwiecień 

– pozostali płatnicy składek.

15.  Złożenie informacji podsumowującej (w wersji 

drukowanej) za kwiecień.

20. Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób 

prawnych i od podatkowej grupy kapitałowej.

20.  Wpłata zaliczki na podatek dochodowy 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 kwiecień.

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 kwiecień. 

20.  Wpłata na PFRON za kwiecień. 

27.  Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

27.  Złożenie informacji podsumowującej (składanej 

elektronicznie).

31.  Wpłata co najmniej 75% równowartości odpisów 

podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy 

ZFŚS.

elekTRoNicZNy seRWis klieNTóW kaNcelaRii        
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W obecnym stanie prawnym nowelizowana ustawa 
określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, 

zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem 
CN 2710 19 41 do 2710 19 49 wykorzystywanego do produkcji 
rolnej. Celem zaś nowelizacji jest wprowadzenie przepisu 
umożliwiającego zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego producentom rolnym w przypadku 
zmian oznaczeń kodów CN oleju napędowego w Nomen-
klaturze Scalonej wymienionych w ustawie, a także objęcie 
zwrotem podatku akcyzowego biopaliwa oznaczonego kodem 
CN 3824 90 91, wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Druga zmiana polega na dodaniu do ustawy przepisu, który 
w założeniu zapobiegać ma dokonywaniu zwrotu podatku 
producentom rolnym prowadzącym działalność w formie 
spółek, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

Ostatnia zmiana wprowadzona w drodze przedmioto-
wej nowelizacji dotyczy zasad dokumentowania wydatków 
uprawniających do zwrotu podatku. Po wejściu w życie 
przepisu w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą kopie 
faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego nie 
będą już wymagały potwierdzenia za zgodność przez organy 
administracji publicznej, a tym samym nie powstanie obo-
wiązek uiszczania opłaty skarbowej.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogło-
szenia.  

▪ poDaTki

Okres trzech kwartałów 
roku poprzedzającego 

rok podatkowy, jako okres 
obliczania średniej ceny 
skupu żyta, zostanie zastą-
piony okresem jedenastu 

kwartałów poprzedzających 
kwartał poprzedzający rok 
podatkowy.

Nad nowelizacją kończy 
pracować parlament.

W Dzienniku Urzędo-
wym Unii Europej-

skiej (Dz.U. L nr 49 z dnia 
22 lutego 2013 r., str. 55-61) 
opublikowane zostało roz-
porządzenie wykonawcze 
Komisji Europejskiej (UE) 
nr 162/2013 z dnia 21 lutego 
2013 r. zmieniające załącz-
nik do rozporządzenia (WE) 
nr 3199/93 w sprawie wza-
jemnego uznawania proce-
dur całkowitego skażenia 
alkoholu etylowego dla ce- 
lów zwolnienia z podatku 
akcyzowego. 

Zwrot akcyzy rolnikom

prezydent podpisał ustawę z dnia 8 marca 
2013 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej.

poDaTki ▪
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ZMiaNy pRaWNe Zmiany w podatku rolnym

ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym ma na celu zmianę metody obliczania 
podatku rolnego od 1 stycznia 2014 r. . Rozporządzenie 

wykonawcze 
wprowadzi tzw. 
euroskażalnik

unijne rozporządzenie, 
które obowiązywać będzie 

od 1 lipca 2013 r., m.in. 
umożliwia stosowanie 

wspólnej procedury 
skażania alkoholu 

etylowego do celów 
całkowitego skażania (tzw. 

„euroskażalnik”). Do kogo po indywidualną interpretację prawa 
podatkowego? 

od 1 kwietnia 2011 r. pięciu dyrektorów izb skarbowych jest upoważnionych do 
wydawania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. 

poRaDy

Ich właściwość przedstawia się następu-
jąco: 

•	 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Biuro 
Krajowej Informacji w Piotrkowie Trybunal-
skim) dla wnioskodawcy mającego miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w województwie: 
opolskim, świętokrzyskim, łódzkim, lubel-
skim, 

•	 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 
(Biuro KIP w Bielsku Białej) dla wniosko-
dawcy mającego miejsce zamieszkania lub 
siedzibę w województwie: małopolskim, 
podkarpackim, śląskim, 

•	 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Biuro 
KIP w Lesznie) dla wnioskodawcy mającego 

miejsce zamieszkania lub siedzibę w woje-
wództwie: dolnośląskim, lubuskim, wiel-
kopolskim, 

•	 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Biuro 
KIP w Płocku) dla wnioskodawcy mającego 
miejsce zamieszkania lub siedzibę w woje-
wództwie mazowieckim oraz dla wniosko-
dawcy, który ma miejsce zamieszkania lub 
siedzibę poza terytorium RP, 

•	 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
(Biuro KIP w Toruniu) dla wnioskodawcy 
mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę 
w województwie: kujawsko-pomorskim, 
podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazur-
skim, zachodniopomorskim. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=680B5AF5380AC825C1257B03004D95BE
http://www.finanse.mf.gov.pl/akcyza/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/publikacja-rozporzadzenia-wykonawczego-komisji-europejskiej-wprowadzajacego-tzw-euroskazalnik;jsessionid=49F250F927849EFCA335F0281A6B4171?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fakcyza%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Bjsessionid%3DBE660BCE5D92CFF685F04D750A030D95%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
http://www.finanse.mf.gov.pl/akcyza/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/publikacja-rozporzadzenia-wykonawczego-komisji-europejskiej-wprowadzajacego-tzw-euroskazalnik;jsessionid=49F250F927849EFCA335F0281A6B4171?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fakcyza%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Bjsessionid%3DBE660BCE5D92CFF685F04D750A030D95%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
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201304/20130424/informacja_w_sprawie_nowelizacji_ustawy_o_zwrocie_podatku_akcyzowego.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5F3E18B06C41E996C1257989005263CD
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=9F4A76ADA9B2788BC1257B4400460E10
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Nie będzie dalszych ulg na zakup kas fiskalnych 

Maciej grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie finansów, w odpowiedzi 
na interpelację poselską nr 13881 wyjaśnił kwestię ulg z tytułu zakupu kas 

rejestrujących.

iNTeRpReTacJe

Wskazał, że o możli-
wości stosowania 

odliczeń i zwrotu kwot wy-
datkowanych na zakup kas 
decydują bezpośrednio zapisy 
art. 111 ww. ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług. Zgodnie 
z regulacjami ustawowymi, 
w celu tworzenia odpo-
wiednich warunków dla 
rozpoczynających działal-
ność gospodarczą, objętych 
obowiązkiem rejestracji za 
pomocą kas rejestrujących, 
z odliczania lub zwrotu kwot 
wydatkowanych na zakup kas 
mogą korzystać jedynie po-
datnicy dokonujący zakupu 
kas na pierwsze wyposaże-
nie. W myśl art. 111 ust. 4 ww. 
ustawy podatnikom, którzy 
rozpoczną ewidencjonowa-
nie obrotu i kwot podatku 
należnego w obowiązują-
cych terminach, przysługu-
je prawo do odliczenia od 
tego podatku kwoty wydat-
kowanej na zakup każdej 

z kas rejestrujących zgło-
szonych na dzień rozpoczę-
cia (powstania obowiązku) 
ewidencjonowania w wyso-
kości 90% jej ceny zakupu 
(bez podatku), nie więcej niż 
700 zł. W przypadku podat-
ników, którzy wykonują wy-
łącznie czynności zwolnione 
od podatku lub są podatnika-
mi zwolnionymi od podatku 
na podstawie art. 113 ust. 1 
lub 9 ustawy, urząd skarbowy 
dokonuje zwrotu kwoty wy-
datkowanej na zakup kasy na 
rachunek bankowy podatnika 
(art. 111 ust. 5 ww. ustawy). 
Unormowania powyższe 
dotyczą zarówno kas z nośni-
kiem papierowym archiwizo-
wania kopii paragonów, jak 

i kas z elektronicznym zapi- 
sem kopii.

Przedstawiciel resortu fi-
nansów wyjaśnił też, że przy 
obecnym stanie finansów 
budżetu państwa nie jest 
przewidziane wprowadze-
nie kolejnych ulg na zakup 
nowych kas rejestrujących 
z elektronicznym zapisem 
kopii dokumentów fiskal-
nych. Jego zdaniem, roz-
wiązanie przyjęte w art. 111 
ust. 4 ustawy jest wyjątko-
wą preferencją stosowaną 
w krajowym systemie podat-
kowym, gdzie budżet państwa 
dofinansowuje działalność 
gospodarczą (zwraca de facto 
koszty jej prowadzenia).

inicjatywa g6 przeciwko oszustwom podatkowym 

polska została zaproszona do przyłączenia się do inicjatywy francji, Niemiec, 
hiszpanii, Włoch i Wielkiej brytanii, tworząc grupę g6 – krajów walczących 

z oszustwami podatkowymi w ramach pilotażowego programu automatycznej 
wymiany informacji podatkowej. 

Podczas posiedzenia Rady 
ECOFIN w Dublinie nasz 

Minister Finansów zdecydo-
wał o wsparciu inicjatywy 
i rekomendowaniu Radzie 
Ministrów, aby Polska przy-
łączyła się do wspólnej 
europejskiej walki z oszu-
stwami podatkowymi, wpro-
wadzając większą przejrzystość 
i sprawną wymianę informacji.

Wolą G6 jest też rozsze-
rzenie mandatu Komisji Eu-

ropejskiej do prowadzenia 
rozmów ze Stanami Zjedno-
czonymi i innymi partnerami 
na arenie międzynarodowej. 
Przejrzystość systemów po-
datkowych i wypracowanie 
europejskiego modelu wzo-
rowanego na amerykańskiej 
ustawie o informacji o ra-
chunkach zagranicznych dla 
celów podatkowych (FATCA) 
wesprze walkę z oszustwami 
podatkowymi. Świadczy to 

o dążeniu G6 do przeciwdzia-
łania oszustwom na światową 
skalę. Wspólna inicjatywa ma 
za zadanie stworzenie zauto-
matyzowanego globalnego 
systemu wymiany informacji 
podatkowej, co powinno stać 
się milowym krokiem dla zmi-
nimalizowania strat zarówno 
rządów, jak i uczciwych przed-
siębiorców.

akTualNoŚci

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=C6DA1AB8FE175622C1257B0200517D5C
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/inicjatywa-g6-przeciwko-oszustwom-podatkowym?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1
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Brak zgodności może po-
wodować odrzucenie 

wniosku. 
W innych krajach Unii Eu-

ropejskiej istnieje możliwość 
powołania jako pełnomocnika 
osoby prawnej, odmiennie niż 
w Polsce, gdzie dopuszczona 
jest przez prawo możliwość 
wyznaczenia jako pełno-
mocnika wyłącznie osoby fi-
zycznej. Formularz wniosku 
VAT-REF w części C w polu 
„Nazwisko” umożliwia wpi-
sanie 90 znaków. Istnieje 
zatem możliwość wskazania, 
oprócz nazwiska pełnomoc-
nika, także nazwy podmiotu, 

który jest reprezentantem 
wnioskodawcy przed organem 
kraju członkowskiego zwrotu.

Weryfikacja wniosku VAT-
-Refund przez urzędy skarbo-

we nie ulega zmianie. Ewentu-
alną weryfikację podmiotów 
będzie przeprowadzać kraj 
członkowski zwrotu.
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Jaki VaT na e-booki? 

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „strategii Rozwoju 
kapitału społecznego 2020”, przedłożoną przez Ministra kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.

Elementem przyjętej stra-
tegii jest postulat zrów-

nania stawek VAT na książki 
elektroniczne (e-booki) i tra-
dycyjne książki.

Nowa WpR – przepisy przejściowe na 2014 rok

komisja europejska opublikowała projekt rozporządzenia ustanawiający niektóre 
przepisy przejściowe dotyczące Wspólnej polityki Rolnej w roku 2014. 

ponad 5 tys. spółek z o.o. zarejestrowanych w trybie s24

Do końca marca 2013 r. liczba zarejestrowanych spółek z o.o. w trybie s24 
wyniosła 5274. 

Ruszyły gwarancje de minimis dla MŚp

program gwarancji de minimis jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze.

akTualNoŚci

Przepisy przejściowe mają 
umożliwić sprawne do-

stosowanie dotychczasowych 
rozwiązań w zakresie płatno-
ści bezpośrednich, wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich 
przez EFRROW, wspólnej or-
ganizacji rynków rolnych oraz 
monitorowania i kontroli WPR 
do nowych warunków i zapew-

nienie ciągłości różnych form 
wsparcia w ramach polityki 
rolnej UE w 2014 roku.

Od 1 stycznia 2012 roku na stronie ems.
ms.gov.pl można złożyć elektroniczny 

wniosek o zarejestrowanie spółki z o.o. w trybie 

S24. Zawiązanie i rejestracja spółki możliwe są 
w ciągu jednego dnia, bez ponoszenia kosztów 
notarialnych.

W ramach tego programu mikro, mali 
i średni przedsiębiorcy będą mogli 

uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty 
kredytu przeznaczonego na finansowanie 
działalności bieżącej.

Wnioski o zwrot podatku od wartości dodanej VaT-Ref 

Ministerstwo finansów informuje, że niektóre kraje członkowskie zwrotu 
wymagają zgodności nazwy wnioskodawcy lub nazwy reprezentanta 

wymienionego w części c wniosku VaT-Ref z nazwą właściciela rachunku 
bankowego, na który będzie dokonywany zwrot podatku VaT.

http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-strategii-rozwoju-kapitalu-spolecznego-2020.html
http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/rzad-przyjal-strategie-rozwoju-kapitalu-spolecznego-2020-3723.php
http://bip.mkidn.gov.pl/pages/polityka-wewnetrzna-i-zagraniczna/strategia-rozwoju-kapitalu-spolecznego.php
http://bip.mkidn.gov.pl/pages/polityka-wewnetrzna-i-zagraniczna/strategia-rozwoju-kapitalu-spolecznego.php
https://mac.gov.pl/dzialania/jaki-vat-na-e-booki/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0226:FIN:PL:PDF
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4887,juz-ponad-5-tys-spolek-z-oo-zarejestrowanych-w.html
http://een.org.pl/index.php/dzialalnosc-gospodarcza---spis/articles/program-gwarancji-de-minimis-dla-msp.html
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Nowa-WPR-przepisy-przejsciowe-na-2014-rok
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Nowa-WPR-przepisy-przejsciowe-na-2014-rok
http://www.bgk.pl/gwarancje-de-minimis
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/rusza-rzadowy-program-wsparcia-przedsiebiorcow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.is.wroc.pl/plik.php?sciezka=80ef0bae59009f3cdee3312ce3d6abad
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Jaki pRoW 
2014-2020?

MRiRW rozpoczęło konsul-
tacje społeczne dotyczące 
programu Rozwoju obsza-
rów Wiejskich 2014-2020. 

   poWRóT Do spisu TReŚci

elektroniczne zgłoszenia celne 
w procedurach przywozowych

Ministerstwo finansów przypomina, że z dniem 
1 maja br. możliwe będą tylko dwie formy zgłoszenia 

importowego: elektroniczna (podpisany kluczem komu-
nikat zgłoszenia celnego) albo wyłącznie papierowa 

(dokument saD). 

krajowa Rada 
przedsiębiorczości

Wicepremier piechociński 
powołał krajową Radę 

przedsiębiorczości. będzie 
ona forum wymiany 
poglądów i wiedzy 

pomiędzy przedsiębior-
cami, administracją 

a przedstawicielami śro-
dowisk naukowych. 

Począwszy od tego dnia zgłoszenie celne w postaci niepodpi-
sanego kluczem komunikatu elektronicznego zostanie od-

rzucone przez system CELINA na etapie walidacji systemowej.

W resorcie opracowano 
Wstępny zarys Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Do-
kument został opublikowany 
na stronie MRiRW w zakładce: 
PROW 2014-2020.

Głównym zadaniem KRP 
ma być wsparcie Mini-

stra Gospodarki w tworzeniu 
optymalnych i przyjaznych 
przedsiębiorczości warunków 
prowadzenia działalności go-
spodarczej oraz w realizacji 
priorytetowych działań resortu. 

przystąpienie Republiki chorwacji 
do unii europejskiej

Z dniem 1 lipca 2013 r. chorwacja stanie się nowym 
państwem członkowskim unii europejskiej.

W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości doty-
czących stosowania przepisów przejściowych w obszarze 

unia celna w związku z akcesją Chorwacji, Komisja Europejska 
opracowała dokument informacyjny TAXUD/A2/SPE/2013/058-
-EN z dnia 28 marca 2013 r. (wersja uaktualniona na dzień 
2 kwietnia 2013r.) – Rozszerzenie UE w 2013 r., Przystąpienie 
Republiki Chorwacji do UE. 

Dokument zawiera informacje, które mogą być przydatne dla 
administracji celnych, podmiotów gospodarczych oraz innych 
zainteresowanych stron uczestniczących w wymianie towaro-
wej pomiędzy dotychczasowymi państwami członkowskimi 
a Chorwacją m.in. na temat ważności z chwilą akcesji pozwoleń 
wydanych przez chorwacką administrację celną przed dniem 
akcesji, uznawania dowodów preferencyjnego pochodzenia, 
zasad zwrotu i umorzenia należności celnych przywozowych.

ułatwienia dla przedsiębiorców? 

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania 
działalności gospodarczej, przedłożone przez Ministra gospodarki, mające na celu 

poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze proponowane zmiany zakładają:
1. Poprawę płynności finansowej przedsię-

biorców i wsparcie inwestycji:
•	 Zwolnienie pracowników z podatku do-

chodowego z tytułu dowozu do zakładu 
pracy transportem zbiorowym organi-
zowanym przez pracodawcę  

Organizowany przez pracodawcę 
dowóz pracowników do pracy trans-
portem zbiorowym (autobusem, busem) 
– ma być zwolniony z podatku (nie będzie 
go płacił pracownik). Obecnie przyjmuje 
się, że gdy pracodawca organizuje pra-
cownikom nieodpłatny dojazd do pracy 
jest to opodatkowane. Przedsiębiorca 
(jako płatnik) musi wycenić takie świad-
czenie, wykonać czynności związane 
z ewidencjonowaniem długości i czasu 
trwania przejazdu, a także obliczyć, 
pobrać i wpłacić podatek, który obciąża 
podatnika. Dlatego nowe rozwiązanie 
z jednej strony odciąży pracodawcę od 
czynności biurokratycznych związanych 
z rozliczaniem podatku dochodowego, 
z drugiej – powinno zachęcić bezrobot-
nych do podejmowania pracy w miej-
scowościach oddalonych od miejsca ich 
zamieszkania, szczególnie w przypadku 
terenów słabiej skomunikowanych.

•	 Zniesienie obowiązku potwierdzania 
zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

Przedsiębiorca rozpoczynający dzia-
łalność gospodarczą nie będzie musiał 
uzyskiwać w skarbówce potwierdzenia 
dokonania zgłoszenia rejestracyjnego 
VAT-R. Na podstawie obowiązujących 
przepisów urząd skarbowy za tę czynność 
pobiera 170 zł. Opłata za potwierdze-
nie rejestracji nie będzie pobierana, co 
obniży koszty rozpoczynania działalności 
gospodarczej. Po zmianie uzyskiwanie 
potwierdzenia dokonania rejestracji 
odbywałoby się wyłącznie na wniosek 
zainteresowanego.

•	 Wydłużenie terminu na rozliczenie VAT 
w imporcie dla AEO (przedsiębiorców 
wiarygodnych dla administracji celnej)

Ustawowym terminem zapłaty VAT 
z tytułu importu towarów jest 10 dni (od 
dnia powiadomienia przez organ celny 
o wysokości należności podatkowych). 
Minister gospodarki zaproponował odej-
ście od tego restrykcyjnego przepisu dla 
firm mających status upoważnionego 
przedsiębiorcy AEO. Jest to grupa przed-
siębiorców wiarygodnych dla administra-
cji celnej – spełniających wysokie standar-
dy dotyczące wypłacalności finansowej, 
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http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/PROW-2014-2020-konsultacje-spoleczne
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/PROW-2014-2020-konsultacje-spoleczne
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/2410750/22042013_komunikat_celina
http://www.mg.gov.pl/node/18130
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/komunikat-dotyczacy-przystapienia-republiki-chorwacji-do-unii-europejskiej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2UWl%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_2UWl_ 
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1161552/enlargt_customs-code.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/international_affairs/enlargement/index_en.htm
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/70340
http://www.mg.gov.pl/node/18180
http://www.mg.gov.pl/node/18161
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-ulatwieniu-warunkow-wykonywania-dzialalnosci.html
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prowadzenia ewidencji handlowych, 
bezpieczeństwa towarów, ewidencji 
i systemów  informatycznych. Przedsię-
biorcy AEO będą mogli rozliczyć VAT 
z tytułu importu w deklaracji składanej 
za okres, w którym powstał obowią-
zek podatkowy. Powinno to zwiększyć 
atrakcyjność odpraw dokonywanych 
w polskich portach.

•	 Zmniejszenie uciążliwości procedur 
importowych w portach morskich

Zasadniczo czynności urzędowe 
(inne niż rewizja, badania laboratoryjne, 
kwarantanna), niezbędne do dopuszcze-
nia towaru do obrotu, mają być przepro-
wadzone w ciągu 24 godzin. Powinno 
to przyspieszyć obrót towarem. Jedno-
cześnie każda inspekcja ma informować 
dyrektora urzędu celnego o terminie 
i godzinie planowanej kontroli. Z kolei 
dyrektor urzędu celnego będzie prze-
kazywał te informacje do wszystkich 
służb, aby te mogły opracować racjonalny 
harmonogram czynności kontrolnych. 
W szczególnych sytuacjach (uzasadnio-
nych bezpieczeństwem publicznym, 
ochroną życia i zdrowia ludzi, zwierząt 

oraz środowiska) – procedury kontrolne 
mogłyby trwać 48 godzin.

•	 Rozszerzenie podmiotowego i przed-
miotowego zakresu udzielania porę-
czeń w zakresie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej

Rozszerzony zostanie zakres działal-
ności Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
o poręczenia spłaty pożyczek oraz spłaty 
odsetek od kredytów lub pożyczek, 
a także uniezależnienie udzielania porę-
czeń od tego czyja wierzytelność miałaby 
zostać zabezpieczona. Takie uprawnienia 
zostałyby także przyznane wojewódzkim 
funduszom ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej. Rozwiązanie to ułatwi 
firmom dostęp do zewnętrznego finan-
sowania – zwłaszcza małym i średnim, 
realizującym przedsięwzięcia związane 
z ochroną środowiska lub gospodarką 
wodną, w tym m.in. inwestycje w sekto-
rze odnawialnych źródeł energii.

2. Ograniczenie obowiązków informacyjnych:
•	 Ograniczenie obowiązków statystycz-

nych dla mikroprzedsiębiorców
Mikroprzedsiębiorcy przez pierw-

szy rok kalendarzowy nie będą musieli 
przekazywać danych statystycznych 
(z wyłączeniem informacji statystycznych 
wymaganych prawem unijnym lub innymi 
zobowiązaniami międzynarodowymi). 
Rozwiązanie to dotyczy roku kalendarzo-
wego, w którym dany podmiot zarejestro-
wał swoją działalność, czyli w praktyce 
będzie to ułatwienie dla nowych firm.

•	 Ujednolicenie terminu powstania obo-
wiązku podatkowego w podatkach 

dochodowych z podatkiem VAT dla 
zaliczek ewidencjonowanych w kasie 
fiskalnej

Jeśli obrót będzie rejestrowany 
w kasie fiskalnej, to w przypadku przyj-
mowanych zaliczek – zostanie wskazany 
ten sam moment powstania obowiązku 
podatkowego w podatkach dochodowych 
i VAT. Tym momentem będzie miesiąc 
pobrania zaliczki. Taka regulacja uprości 
prowadzenie ewidencji niezbędnych do 
rozliczeń podatkowych.

•	 Zniesienie obowiązku sprawdzenia 
do 30 kwietnia prawidłowości danych 
przekazanych ZUS w miesięcznych ra-
portach imiennych

Płatnik składek nie będzie musiał 
sprawdzać do 30 kwietnia prawidłowości 
danych przekazywanych ZUS w mie-
sięcznych raportach imiennych, doty-
czących poprzedniego roku kalendarzo-
wego. W efekcie zostanie zniesiona kara 
(5 tys. zł) za niesprawdzenie tych danych 
przez płatnika.

•	 Umożliwienie zachowania ważności 
orzeczenia lekarskiego przez nowego 
pracodawcę

Nowy pracodawca będzie mógł 
zatrudnić pracownika na podstawie 
ważnego orzeczenia lekarskiego (stwier-
dzającego brak przeciwwskazań do pracy 
na określonym stanowisku), wystawio-
nego przez poprzedniego pracodawcę. 
Obecnie przy zmianie zatrudnienia pra-
cownik musi wykonać badania lekarskie 
przed rozpoczęciem pracy u nowego 
pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wy-
konywać takie same zadania. Generuje 

to obowiązki i koszty dla nowego pra-
codawcy.

3. Wzmocnienie społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu oraz sprawną administrację:
•	 Wyłączenie z podatku VAT bezpłatnej 

pomocy prawnej świadczonej osobom 
niezamożnym oraz zwolnienie ich 
z podatku dochodowego w związku 
z tą usługą

Chodzi o zwolnienie z podatku VAT 
bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej 
osobie korzystającej z pomocy spo-
łecznej oraz zwolnienie jej z podatku 
dochodowego z tytułu skorzystania 
z tej usługi. Rozwiązania takie powinny 
z jednej strony zwiększyć dostęp osobom 
mniej zamożnym do bezpłatnych porad 
prawnych, z drugiej – pewność prawną 
podmiotów świadczących takie usługi.

•	 Doprecyzowanie przepisów o informa-
cji publicznej w odniesieniu do orzeczeń 
sądowych

Orzeczenia sądów mają być publiko-
wane na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej tych instytucji. Oznacza to 
ujednolicenie orzecznictwa i sygnali-
zowanie organom, którym przysługuje 
inicjatywa ustawodawcza, problemów 
związanych ze stosowaniem prawa. 
W efekcie to także zwiększenie przejrzysto-
ści działania sądów, co powinno przełożyć 
się na jakość wydawanych przez nie roz-
strzygnięć. Powszechna dostępność orzecz-
nictwa wpłynie pozytywnie na poprawę 
stanu świadomości prawnej i pewność 
obrotu prawnego Publikowanie orzeczeń 
sądowych będzie wykonywane z zachowa-
niem ochrony danych osobowych.
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Zmiany w obligacjach? 

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o obligacjach oraz ustawy 

o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb 
państwa oraz niektóre osoby prawne, przedłożone 

przez ministra finansów. 

ułatwienia 
dotyczące 
pieniądza 

elektronicznego?

Do sejmu trafił rządowy 
projekt ustawy o zmianie 

ustawy o usługach 
płatniczych oraz 

niektórych innych ustaw.

Zaproponowano nowe 
przepisy dotyczące wy-

dawania, wykupu i dystrybu-
cji pieniądza elektronicznego 
oraz tworzenia, organizacji 
i działalności instytucji pienią-
dza elektronicznego, a także 
nadzoru nad tymi podmiota-
mi. Projektowane rozwiązania 
mają ułatwić instytucjom pie-
niądza elektronicznego dostęp 
do rynku, a także przyczynić 
się do jego rozwoju i rozpo-
wszechnienia, jako środka 
pieniężnego. 

Zaproponowano rozwią-
zania, których celem 

jest wsparcie rozwoju rynku 
długoterminowych nieskar-
bowych papierów dłużnych 
(obligacje emitowane przede 
wszystkim przez banki, 
przedsiębiorstwa niefi-
nansowe oraz samorządy). 
Chodzi o doprowadzenie do 
sytuacji, w której ich emisja 
będzie pełnić istotną i uzu-
pełniającą, w stosunku do 
kredytów bankowych, rolę 
źródła pozyskania kapitału.

Proponowane rozwiązania zakładają zwiększenie pewności 
i bezpieczeństwa obrotu przez jednoznaczne rozstrzygnięcie 
wątpliwości dotyczących niektórych obowiązujących przepisów.

W planowanych przepisach uwzględniono też nowe zjawiska, 
jakie pojawiły się na rynku kapitałowym w ciągu ostatnich lat. 
Chodzi przede wszystkim o Catalyst. 

Przewidziano ponadto rozszerzenie zakresu instrumentów 
dostępnych emitentom. Chodzi o możliwość emisji obligacji 
wieczystych (nie podlegają wykupowi, a świadczenie emitenta 
względem obigatariuszy polega na zapłacie odsetek w formie 
renty wieczystej) i obligacji podporządkowanych (obligacje 
z których zobowiązania w przypadku upadłości lub likwida-
cji emitenta podlegają zaspokojeniu w kolejności wskazanej 
w warunkach emisji). 

Zmiany dotyczące kierowców

parlament kończy prace nad dwiema nowelizacjami ustawy o kierujących pojazdami.

Nowelizacja ustawy 
o kierujących po-

jazdami oraz niektórych 
innych ustaw np. uprawni 
Inspekcję Handlową do 
kontroli pojazdów, przed-
miotów, wyposażenia lub 
części przeznaczonych dla 
konsumentów w zakresie 
homologacji. Do wykazu do-
kumentów uprawniających 
do kierowania pojazdami 
na terenie Polski noweli-
zacja doda krajowe prawo 
jazdy wydane przez państwo, 
z którym Polska ma podpisa-
ną umowę międzynarodową 
o wzajemnym uznawaniu 
praw jazdy. Możliwe będzie 
uznawanie m.in. tureckie-
go krajowego prawa jazdy. 
Kolejna zmiana przywraca 
uprawnienie do wykony-
wania badań psychologicz-
nych w zakresie psychologii 
transportu m.in. absolwen-
tom filozofii chrześcijańskiej 
ze specjalizacją filozoficz-
no-psychologiczną bądź 
posiadającym taki dyplom 
w zakresie psychologii. 
Nowelizacja daje też Woje-
wódzkim Ośrodkom Ruchu 

Drogowego możliwość or-
ganizowania egzaminów na 
prawo jazdy na podstawie 
umowy międzynarodowej, 
której stroną jest Polska. 
Przepis ten umożliwi uzy-
skiwanie uprawnień m.in. 
amerykańskim żołnierzom 
stacjonującym na terenie 
Polski. 

Z kolei ustawa o zmianie 
ustawy o kierujących pojaz-
dami ma na celu wprowa-
dzenie możliwości zdawa-
nia egzaminu państwowego 
na prawo jazdy kategorii 
A i B w miastach niepo-
siadających praw powiatu, 
w których organem wyko-
nawczym jest prezydent. 

Obecnie taka możliwość ist-
nieje jedynie w miastach na 
prawach powiatu. Wprowa-
dzenie zmian ma doprowa-
dzić do zmniejszenia korków 
i liczby samochodów szkół 
jazdy na ulicach miast, 
w których istnieją obecnie 
ośrodki WORD. Ponadto 
zmiany powinny wpłynąć 
korzystnie na dostępność 
egzaminu na prawo jazdy. 
Zgodnie z nowelizacją nie 
będzie ustawowego przymu-
su tworzenia dodatkowych 
ośrodków egzaminacyjnych. 
Ustawa stwarza jedynie taką 
możliwość. 
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http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-obligacjach-oraz-ustawy-o.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8D7A4D1895691A56C1257B58004A3134
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8D7A4D1895691A56C1257B58004A3134
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-uslugach-platniczych-oraz-niektorych.html
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1183
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1183
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=0615F17A9C99AE73C1257B520052E4FC
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1035
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=9F4A76ADA9B2788BC1257B4400460E10


elekTRoNicZNy seRWis klieNTóW kaNcelaRii        

Nowe prawo o miarach? 

Ministerstwo gospodarki oraz główny urząd Miar zapraszają do konsultacji społecznych 
projektu założeń nowego prawa o miarach. spotkania odbędą się na w okręgowych 

oddziałach guM na terenie całego kraju. 

Reforma systemu bankowego w ue 

od pierwszego stycznia 2014, banki w unii będą odporniejsze na kryzysy. parlament 
europejski ograniczył premie bankierów, wprowadził wymagania kapitałowe 

w wiekszym stopniu zabezpieczające banki przed kryzysem oraz zaostrzył nadzór. 

Nowe zasady finansowania nauki? 

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach 
finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra nauki 

i szkolnictwa wyższego. 

Zakłada on m.in. rozdzielenie funkcji instytucji metrologicznej i administracji miar oraz 
powołanie specjalnej rady sprawującej nadzór nad tym systemem.

Pakiet reform bankowych w UE promuje także wzrost gospodarczy poprzez ułatwienia 
w udzielaniu pożyczek małym i średnim firmom. 

Proponowane zmiany mają przede wszyst-
kim zwiększyć koncentrację środków 

przeznaczonych na finansowanie istotnych 
zadań związanych z podnoszeniem poziomu 
badań naukowych i prac rozwojowych oraz 
upowszechnianiem nauki, a także umożliwić 
kierowanie większego strumienia pieniędzy 
– w ramach posiadanych środków – do najlep-
szych jednostek naukowych.

Nowelizacja ustawy 
o transporcie drogo-

wym polega na implementa-
cji przepisów tzw. unijnego 
pakietu drogowego, w skład 
którego wchodzą 3 unijne 
rozporządzenia  regulujące: 
•	 zasady i warunki wykony-

wania zawodu przewoźni-
ka drogowego;

•	 zasady dostępu do rynku 
międzynarodowych prze-
wozów drogowych;

•	 zasady dostępu do mię-
dzynarodowego rynku 
usług autokarowych 
i autobusowych. 

Istotą nowelizacji jest 
wprowadzenie nowych 
zasad wykonywania prze-
wozów drogowych, w tym 
zasad dostępu do zawodu 
przewoźnika drogowego 
oraz do rynku krajowego 
i międzynarodowego trans-
portu drogowego. Zamiast 
dotychczasowej licencji od 
przewoźników krajowych 
wymagane będzie zezwole-

nie na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, zaś 
na wykonywanie drogowego 
transportu międzynarodo-
wego osób i rzeczy – odpo-
wiedniej licencji wspólno-
towej. 

Ustawa wprowadza także 
zmiany w przepisach doty-
czących warunków i trybu 
uzyskiwania certyfikatu 
kompetencji zawodowych 
przewoźników drogowych, 
co powinno przyczynić się do 
zwiększenia bezpieczeństwa 
drogowego. 

Nowelizacja ustawy o cza- 
sie pracy kierowców wdraża 
dyrektywę unijną doty-

czącą organizacji czasu 
pracy osób wykonujących 
czynności w trasie w za-
kresie transportu drogo-
wego i polega na objęciu 
kierowców niepozostających 
w stosunku pracy tzw. samo-
zatrudnionych konieczno-
ścią ewidencji czasu pracy. 
Średni tygodniowy czas 
pracy takich kierowców nie 
będzie mógł przekroczyć 
48 godzin, a maksymalny ty-
godniowy czas pracy będzie 
mógł być przedłużony do 
60 godzin, jeżeli w ciągu 
4 miesięcy nie zostanie prze-
kroczona średnia 48 godzin 
na tydzień.  

Zmiany ważne dla transportowców

ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz 
ustawy o czasie pracy kierowców została już podpisana przez prezydenta, a więc 

zmiany są przesądzone.

ZMiaNy pRaWNe
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http://www.mg.gov.pl/node/18104
http://legislacja.gov.pl/lista/1/projekt/158146
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http://www.mg.gov.pl/node/17846
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/pressroom/content/20130416IPR07333/html/Parlament-g%C5%82osuje-nad-reform%C4%85-systemu-bankowego-w-UE
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=75&layout=1&page=0
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=9F4A76ADA9B2788BC1257B4400460E10
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201304/20130424/transport_drogowy.rtf
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=812
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Zmiany w organizacji rynku rybnego

parlament przyjął ostatecznie ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego. 

   poWRóT Do spisu TReŚci   poWRóT Do spisu TReŚci
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Podstawowym celem 
nowych regulacji jest 

ograniczenie zagrożeń związa-
nych ze stosowaniem środków 
ochrony roślin dla zdrowia 
człowieka, zwierząt oraz dla 
środowiska. Przyjęte zostały 
rozwiązania stanowiące mini-
malne obciążenia dla rolników 
i przedsiębiorców, niezbędne 
dla wdrożenia przepisów Unii 
Europejskiej, jednocześnie 
ograniczając część obowiąz-
ków wynikających z przepisów 
dotychczasowych – wskazał 
resort rolnictwa.

W ustawie znalazły się także przepisy dotyczące nadzoru 
nad kasami oraz zasady gromadzenia i wykorzystywania 

informacji o nich. Nowelizacja przewiduje m.in. podniesienie 
bezpieczeństwa depozytów złożonych w SKOK-ach poprzez 
objęcie ich gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
Zwiększone zostały kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego 
wobec SKOK-ów. Ustawa zawiera też przepisy regulujące zasady 
likwidacji lub przejęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-
-kredytowych w trudnej sytuacji finansowej. 

Ustawa implementuje przepisy rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z 24 listopada 2010 r. 

Nowe regulacje mają na celu zwiększenie efektywności działania 
systemu nadzoru nad ofertami publicznymi oraz wzmocnienie 
bezpieczeństwa, przejrzystości i zaufania do rynku kapitałowe-
go, a także zapewnienie ochrony interesów jego uczestników, 
w szczególności inwestorów. Nowelizacja upraszcza obo-
wiązki informacyjne związane z niektórymi rodzajami ofert 
publicznych. Ponadto umożliwia ona stosowanie przez 
emitentów w Polsce konstrukcji tzw. „oferty kaskadowej”. 
Ustawa rozszerza także formy i treści podsumowania pro-
spektu emisyjnego. 

Nowa ustawa 
o środkach 

ochrony roślin

27 kwietnia 2013 r. weszła 
w życie ustawa 

o środkach ochrony roślin, 
która dostosowuje polskie 

prawo do wymogów 
unijnych.

co nowego w skok-ach?

Najnowsza nowelizacja ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych 

ustaw ma na celu zwiększenie stabilności skok-ów. 

Zmiany w ofercie publicznej

Weszła w życie nowelizacja ustawy o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

Wdraża ona do pol-
skiego prawa dyrek-

tywę PE i Rady 2011/7/UE 
z 16 lutego 2011 r. w sprawie 
zwalczania opóźnień w płat-
nościach w transakcjach han-
dlowych. Nowe przepisy mają 
dyscyplinować kontrahentów 
do stosowania krótkich ter-
minów zapłaty i poprawić 
sytuację wierzycieli.

Terminy zapłaty w transak-
cjach między przedsiębior-
cami nie mogą przekraczać 
60 dni kalendarzowych. 
Można je wydłużyć, jeśli 
strony zapiszą to w umowie. 
Postanowienie takie nie może 
być jednak rażąco nieuczciwe 
wobec wierzyciela. Za prze-

kroczenie terminów wierzy-
cielowi przysługują odsetki 
ustawowe lub uzgodnione 
między stronami. Ustawa 
dopuszcza także sytuację, 
że przekroczenie 60 dni na 
zapłatę będzie potraktowa-
ne jak opóźnienie, nawet 
jeśli dłuższy termin zapłaty 
wynika z umowy. Jest to 
możliwe, jeżeli wierzyciel 

udowodni, że zapis o wydłu-
żeniu terminu płatności był 
rażąco nieuczciwy.

W odniesieniu do podmio-
tów publicznych ustawa 
przewiduje 30-dniowy ter- 
min zapłaty. W przypadku 
transakcji skomplikowa-
nych można wydłużyć termin 
zapłaty maksymalnie do 

Terminy zapłaty

28 kwietnia 2013 r. weszła w życie ustawa o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych.

fiRMa ▪

Dostosowuje ona prawo 
krajowe do zmian 

w przepisach UE dotyczą-
cych systemu kontroli w 
celu zapewnienia przestrze-

gania przepisów w zakresie 
rybołówstwa. Zmiany mają 
również na celu wprowa-
dzenie do ustawy przepisów 
dotyczących możliwości 

wypłaty zaliczki dla organi-
zacji producentów z tytułu 
przysługującej pomocy finan-
sowej za opracowanie progra-
mu operacyjnego.

◄ ◄

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1171
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/32/1/informacja_do_ustawy_o_ochronie_roslin.rtf
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http://www.mg.gov.pl/node/17974
http://www.mg.gov.pl/node/17860
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201303/informacja_w_sprawie_ustawy_o_terminach_zaplaty_w_transakcjach_handlowych.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=4011BC7FB518AE2FC1257B420029CA3A
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3EEEBAB6E9541861C1257ADA004EDC13
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=9F4A76ADA9B2788BC1257B4400460E10
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Jednocześnie przypomniał, 
że każdy pacjent powinien 

być poinformowany przez ap-
tekarza o możliwości nabycia 
tańszego zamiennika leku, 
przepisanego przez lekarza. 
Większość leków posiada 

swoje tańsze odpowiedniki, 
które nie powodują żadnej 
różnicy terapeutycznej. Warto 
skorzystać z prawa do informa-
cji o tańszym leku.

Opublikowano także ob-
wieszczenie Ministra Zdrowia 

w sprawie wykazu leków, 
środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia żywie-
niowego, dla których ustalono 
urzędową cenę zbytu.

To oznacza, że rodzice dzieci urodzonych przed 17 marca br. także będą mogli skorzystać 
z płatnego, rocznego urlopu rodzicielskiego.

Ma ona polegać na: li-
kwidacji centrali NFZ, 

powierzeniu przeprowadza-
nia wyceny świadczeń oraz 
nadzoru nad funkcjonowa-
niem wojewódzkich fundu-

szy Urzędowi Ubezpieczeń 
Zdrowotnych, premiowa-
niu placówek medycznych, 
które leczą najefektywniej, 
najszybciej i najbezpieczniej, 
powierzeniu wojewodom 

opracowania regionalnych 
map oceny potrzeb zdro-
wotnych oraz zbudowaniu 
spójnego systemu planowa-
nia inwestycji medycznych 
w regionach.

leki refundowane

Resort zdrowia podał aktualne na dzień 1 maja 2013 r. dane w związku ze zmianami 
w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

Roczny urlop rodzicielski

premier zapowiedział, że roczny urlop rodzicielski będzie przysługiwał też matkom 
pierwszego kwartału.

co z NfZ?

Minister Zdrowia przedstawił kierunki planowanej reformy Narodowego funduszu 
Zdrowia. Zamierza on m.in. zlikwidować centralę NfZ. Zamiast tego miałoby 

funkcjonować 16 wojewódzkich Narodowych funduszy Zdrowia.

akTualNoŚci

Eksperci MG oczekiwali nieznacznie wolniejszego spadku 
produkcji. Analitycy resortu gospodarki prognozują, że 

w kwietniu 2013 r. produkcja przemysłowa może być wyższa 
o ok. 6% niż przed rokiem.

MG oceniło też handel zagraniczny Polski po 2 miesiącach 
2013 r. O 6,9% wzrósł eksport towarów z Polski w styczniu i lutym 
2013 r., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku 
– podał GUS. Tym samym osiągnął poziom prawie 23,5 mld 
euro. W tym czasie wartość importu do Polski wyniosła ok. 
23,4 mld euro i okazała się niższa o 3,6% niż przed rokiem.

Jeśli chodzi o inflację, to według szacunków GUS, ceny 
dóbr i usług konsumpcyjnych w marcu 2013 r. wzrosły 
o 0,2% względem lutego. W porównaniu z marcem 2012 r. 
były zaś wyższe o 1%. Dane te są zgodne z oczekiwaniami 
analityków MG.

W 2012 r. zużycie kra- 
jowe gazu ziemnego 

wyniosło 15, 8 mld m3. W tym 
okresie wydobycie krajowe 
w przeliczeniu na gaz ziemny 
wysokometanowy osiągnęło 
4,4 mld m3.

co słychać w gospodarce?

Według wstępnych danych gus produkcja sprzedana 
przemysłu w marcu 2013 r. była o 2,9% niższa 

w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego 
roku i o 9,2% wyższa niż w lutym 2013 r. . 

Wydobycie 
i zużycie gazu 

w polsce 
w liczbach

o blisko 3,3 mld m3 
rocznie zwiększyły się 
techniczne możliwości 

transportu gazu 
ziemnego do polski 

od 2011 r., co stanowi 
30% dotychczasowego 

importu gazu do naszego 
kraju.  

WskaźNiki

60 dni kalendarzowych, pod 
warunkiem ustalenia tego 
przez strony. Po tym termi-
nie wierzycielowi przysłu-
gują odsetki ustawowe. Ma 
on też do nich prawo, gdy 
wydłużenie umową terminu 
zapłaty ponad 30 dni nie było 
obiektywnie uzasadnione 
właściwością lub szczegól-
nymi warunkami umowy. 

Wyjątkiem od zasady regulo-
wania należności w terminie 
30-dniowym są jednostki pu-
bliczne udzielające świadczeń 
zdrowotnych. W tym przy-
padku jest to 60 dni. Po tym 
terminie wierzycielowi przy-
sługują odsetki ustawowe.

Dzięki stałej rekompensacie, 
stanowiącej równowartość 

40 euro, wierzyciel będzie 
mógł odzyskać koszty docho-
dzenia od dłużnika należnej 
mu kwoty. Gdy koszty odzy-
skania należności przekroczą 
tę rekompensatę, wierzyciel 
będzie mógł wystąpić na 
drogę sądową o zwrot wszel-
kich kosztów odzyskania na-
leżności, w tym postępowa-
nia sądowego. 

▪ fiRMa
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http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,247,zostal-rozwiazany-problem-trudny-i-bolesny.html
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=031840
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=773&ma=031839
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/roczny-urlop-rodzicielski-dla-matek-pierwszego-kwartalu.html
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rzad-przyjal-projekt-o-rocznym-urlopie-dla-rodzicow.html
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw-1.html
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=26&ma=031690
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/prezent_decentnfz_20130322ppp.pdf
http://www.mg.gov.pl/node/18118
http://www.mg.gov.pl/node/18118
http://www.mg.gov.pl/node/18094
http://www.mg.gov.pl/node/18096
http://www.mg.gov.pl/node/18029
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Łatwiej będzie zostać asystentem sędziego

parlament kończy prace nad nowelizacją ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, 
która obniża wymagania wobec kandydatów na asystentów sędziów. 

   poWRóT Do spisu TReŚci   poWRóT Do spisu TReŚci   poWRóT Do spisu TReŚci   poWRóT Do spisu TReŚci

Otwarcie zawodów, da nowe 
miejsca pracy dla młodych 
w Polsce, by nie musieli emi-
grować i szukać tej pracy za-
granicą. To jednak dopiero 
pierwszy krok. Deregula-
cja obejmie jeszcze blisko 
200 zawodów – mówił Mini-
ster Sprawiedliwości Jarosław 
Gowin. 

Pierwsza transza ma uła- 
twić  dostęp do następują-
cych zawodów: 
•	 adwokat; 
•	 radca prawny; 
•	 notariusz; 
•	 komornik; 
•	 syndyk; 
•	 urzędnik sądowy i proku-

ratury; 
•	 pośrednik w obrocie nie-

ruchomościami i zarządca 
nieruchomości; 

•	 doradca zawodowy, po-
średnik pracy, specjalista 
ds. rozwoju zawodowego, 
specjalista ds. programów, 

lider klubu pracy, doradca 
EURES, asystent EURES; 

•	 geodeta w zakresach: geo-
dezyjne pomiary sytuacyj-
no-wysokościowe, realiza-
cyjne i inwentaryzacyjne, 
rozgraniczanie i podziały 
nieruchomości (gruntów) 
oraz sporządzanie doku-
mentacji do celów praw-
nych, geodezyjne pomiary 
podstawowe, geodezyjna 
obsługa inwestycji, geode-
zyjne urządzanie terenów 
rolnych i leśnych, geode-
zyjna redakcja map osób, 
fotogrametria i telede-
tekcja; 

•	 instruktor nauki jazdy 
i egzaminator osób ubie-
gających się o uprawnienia 
do kierowania pojazdem 
i osób poddawanych kon-
trolnemu sprawdzaniu 
kwalifikacji; 

•	 detektyw; 
•	 rzeczoznawca majątkowy; 

•	 pracownik ochrony fi-
zycznej stopnia I i II oraz 
pracownik zabezpieczenia 
technicznego stopnia I i II; 

•	 taksówkarz; 
•	 przewodnik turystyczny 

miejski, terenowy i górski 
oraz pilot wycieczek; 

•	 instruktor sportu oraz 
trenerzy klasy I, II oraz 
mistrzowskiej;

•	 dyplomowany biblio-
tekarz i dyplomowany 
pracownik informacji 
naukowej; 

•	 deregulacja dostępu do 
zawodów związanych 
z żeglugą śródlądową. 

Tymczasem druga transza 
deregulacyjna została wy- 
słana pod obrady rządu, 
trzecia niebawem zostanie 
skierowana wysłana do kon-
sultacji społecznych i między-
resortowych.

Będą oni np. zwolnieni z obowiązku ukoń-
czenia aplikacji ogólnej prowadzonej przez 

Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 

albo zdania egzaminu sędziowskiego, proku-
ratorskiego, notarialnego, adwokackiego lub 
radcowskiego. 

kadry i ubezpieczenia ▪▪ kadry i ubezpieczenia

Założono, że realizacja 
programu doprowadzi 

do zmniejszenia zachorowal-
ności na nowotwory o ok. 
10 proc. oraz poprawy skutecz-

ności leczenia tych chorób w 
Polsce do poziomu osiąganego 
w krajach Europy Zachodniej 
i Północnej, czyli ok. 40 proc. 
wyleczeń i przeżyć 5-letnich 

wśród mężczyzn i ok. 50 proc. 
wśród kobiet. W budżecie na 
2013 r. na zadania programu 
zaplanowano 252,5 mln zł.

Dereguluje ona ostatecz-
nie 50 zawodów pod-

ległych ośmiu ministrom, 
nowelizuje 27 ustaw oraz 

obejmuje grupy zawodowe 
liczące ponad 535 tysięcy 
osób. – To ważny dzień w pro-
cesie poszerzania dostępu do 

zawodów regulowanych. Dziś 
obalamy mur, za którym kor-
poracje zawodowe zazdrośnie 
strzegły swoich przywilejów. 

– Tak wynika z raportu Bilans Kapitału Ludzkiego 2012, który powstał przy współpracy PARP 
i Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

harmonogram przeciwrakowy

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych 
w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób 

nowotworowych” w roku 2013 oraz kierunków realizacji zadań tego programu w roku 
2014 i 2015, przedłożoną przez Ministra Zdrowia. 

pierwsza transza deregulacji

parlament kończy prace nad projektem i ustawy o zmianie ustaw regulujących 
wykonywanie niektórych zawodów. stanowi ona pierwszy etap otwierania dostępu do 

zawodów regulowanych poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów.

Z dobrym dyplomem łatwiej o pracę

absolwenci kierunków ścisłych, a zwłaszcza tych z listy „zamawianych” przez 
Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego łatwiej zdobywają pracę niż ich rówieśnicy. 

odsetek bezrobotnych z dyplomem budownictwa, informatyki czy matematyki jest 
dużo niższy niż ogół osób znajdujących się bez pracy w polsce.

pRoJekTy

◄◄

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=880
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4929,i-transza-deregulacji-przyjeta-przez--sejm.html
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4929,i-transza-deregulacji-przyjeta-przez--sejm.html
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/66680/katalog/66683
http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/pozostale/
http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/pozostale/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=9F4A76ADA9B2788BC1257B4400460E10
http://bkl.parp.gov.pl/
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-harmonogramu-zadan-wykonywanych-w-ramach-programu-6.html
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=806
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/z-dyplomem-latwiej-o-prace/


elekTRoNicZNy seRWis klieNTóW kaNcelaRii        

serwis domowy ▪

specustawa o postępowaniu wobec groźnych osób 
zaburzonych psychicznie

przygotowany w Ministerstwie sprawiedliwości projekt specustawy „o postępowaniu wobec 
osób zaburzonych psychicznie stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności 
seksualnej innych osób” został wysłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji 

społecznych.

Świadectwa charakterystyki energetycznej będą konieczne

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej 
budynków. Zgodnie z nimi, ma być ustanowiony obowiązek wykonania i przekazywania 

świadectwa charakterystyki energetycznej (lub jego kopii) nowego budynku tylko w przypadku, 
gdy taki budynek jest wznoszony i sprzedawany nowemu nabywcy (lub wynajmowany).

Celem projektowanych 
przepisów jest przede 

wszystkim wprowadzenie do 
prawa polskiego możliwości 
orzekania środka leczniczo-
-izolacyjnego o charakterze 
administracyjnym w stosun-
ku do sprawców przestępstw, 
którzy z powodu zaburzonej 
psychiki mogą ponownie po-
pełnić groźne przestępstwo 
przeciwko życiu, zdrowiu, 
bezpieczeństwu powszech-

nemu, rozwojowi seksualne-
mu małoletnich lub wolności 
seksualnej. 

Ponadto przepisy ustawy 
dopuszczą wprowadzenie 
rozwiązań umożliwiających 
efektywne monitorowanie za-
chowania tych spośród spraw-
ców czynów zabronionych 
o wysokiej społecznej szkodli-
wości, którzy będą przebywać 
na wolności.

Promocja budownictwa 
efektywnego energetycz-

nie oraz poprawa charakte-
rystyki energetycznej budyn-
ków jest podstawowym celem 

przygotowywanej ustawy. 
Świadectwo charakterystyki 
energetycznej jest dokumen-
tem zawierającym informacje 
o charakterystyce energetycz-

nej (to zbiór danych i wskaź-
ników określających zapotrze-
bowanie na energię) budynku 
lub jego części przeznaczonej 
do odrębnego użytkowania.

pRoJekTy

   poWRóT Do spisu TReŚci

Zaświadczenie wydawane 
będzie w formacie A4 na 

papierze firmowym tereno-
wej jednostki organizacyj-
nej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych właściwej do 
obsługi wniosku płatnika. 

W związku z tą zmianą, 
w trakcie poświadczania au-
tentyczności wydanego za-
świadczenia o niezaleganiu 
w opłacaniu składek (https://
ssl.zus.pl/zn/), należy podać 
następujące dane: numer 
zaświadczenia, typ identyfi-
katora płatnika, identyfika-
tor płatnika, datę wydania 
zaświadczenia.

Zaświadczenie o niezalega-
niu w opłacaniu składek na 
wniosek płatnika składek 
może być wydane w postaci 
dokumentu elektroniczne-
go w formie pliku .xml. Za-
świadczenie będzie wówczas 

opatrzone podpisem kwalifi-
kowanym osoby uprawnionej 
do jego wydania.

Wzór dokumentu elektro-
nicznego dla zaświadczenia 
o niezaleganiu w opłacaniu 
składek opublikowany został 
w Centralnym Repozytorium 
Dokumentów: http://epuap.
gov.pl/wps/portal/E2_CRD
Wymogiem dla otrzymania 
zaświadczenia o niezale-

ganiu w opłacaniu składek 
w postaci dokumentu elek-
tronicznego jest posiadanie 
profilu zaufanego na Plat-
formie Usług Elektronicz-
nych (PUE) (https://pue.zus.
pl/) oraz złożenie dyspozycji 
otrzymania zaświadczenia 
w formie elektronicznej 
na wniosku przekazanym 
w formie papierowej lub elek-
tronicznej. 

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu 
składek Zus

W kwietniu 2013 r., w celu uproszczenia trybu wydawania zaświadczeń o niezaleganiu 
w opłacaniu składek pobieranych przez Zus, w terenowych jednostkach 

organizacyjnych Zakładu będzie sukcesywnie wprowadzana nowa postać wydruku 
dokumentu „Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek”. 

WZoRy pisM

▪ kadry i ubezpieczenia

◄ ◄

http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-charakterystyce-energetycznej-budynkow.html
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4913,specustawa-o-postepowaniu-wobec-osob-zaburzonych.html
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/36518
http://www.transport.gov.pl/2-482d4e0d266e3-1796138-p_1.htm
https://ssl.zus.pl/zn/
https://ssl.zus.pl/zn/
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_CRD?catalog.show=wzor.jsp&catalog.id=848&pInfo=PHRpdGxlPld6w7NyIDIwMTIvMDUvMjkvODQ4PC90aXRsZT48bWV0YSBuYW1lPSJEZXNjcmlwdGlvbiIgY29udGVudD0iWmHFm3dpYWRjemVuaWUgbyBuaWV6YWxlZ2FuaXUgdyBvcMWCYWNhbml1IHNrxYJhZGVrIiAvPg==&NoTheme=false&pE2SHHlWords=za%C5%9Bwiadczenie+wzor%C3%B3w+wzoru+wz%C3%B3r+ubezpiecze%C5%84+niezaleganiu+zak%C5%82ad+spo%C5%82ecznych
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_CRD?catalog.show=wzor.jsp&catalog.id=848&pInfo=PHRpdGxlPld6w7NyIDIwMTIvMDUvMjkvODQ4PC90aXRsZT48bWV0YSBuYW1lPSJEZXNjcmlwdGlvbiIgY29udGVudD0iWmHFm3dpYWRjemVuaWUgbyBuaWV6YWxlZ2FuaXUgdyBvcMWCYWNhbml1IHNrxYJhZGVrIiAvPg==&NoTheme=false&pE2SHHlWords=za%C5%9Bwiadczenie+wzor%C3%B3w+wzoru+wz%C3%B3r+ubezpiecze%C5%84+niezaleganiu+zak%C5%82ad+spo%C5%82ecznych
https://pue.zus.pl/
https://pue.zus.pl/
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2100
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ochrona zwierząt laboratoryjnych

Zgodnie z rządowymi założeniami do projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych 
do celów naukowych, projektowana w tym zakresie ustawa ma dostosować polskie prawo do 

dyrektywy unii europejskiej.

▪ serwis domowy

przewodniki po stypendiach i grantach

Do studentów i młodych naukowców adresowanych jest wiele stypendiów, programów 
i konkursów. 

Wnoszenie uwag do projektu planu miejscowego

12 kwietnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

ochrona gruntów rolnych i leśnych

ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ma 
przyczynić się do zwiększenia przejrzystości nowelizowanej ustawy, a także rozstrzygnąć 

wątpliwości interpretacyjne co do treści jej przepisów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało przewodniki po najpopular-
niejszych z nich.

Doprecyzowane zostały 
przepisy regulujące wy-

znaczanie przez wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta 
terminu na wnoszenie uwag 

do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz regu-
lujące wnoszenie uwag do 
projektu planu miejscowego 

w formie elektronicznej z bez-
piecznym podpisem elektro-
nicznym.

 

Zmiany dotyczą: określe-
nia procedury wydawa-

nia zgody na przeznaczenie 
gruntów rolnych i leśnych 
na cele nierolnicze i nieleśne 
oraz rozszerzenia katalogu 

dochodów budżetu woje-
wództwa o odsetki bankowe 
i odsetki z tytułu nietermi-
nowych wpłat należności 
i opłat oraz wprowadzenia 
reguł dotyczących windyka-

cji tych dochodów, udziela-
nia ulg w spłacie należności 
i opłat oraz dotyczących 
przedawnienia roszczenia 
o ich uiszczenie.

ZMiaNy pRaWNe

Jak czytać etykiety energetyczne?

komisja europejska wprowadziła nowy jednolity wzór etykiet energetycznych, które 
umieszczane są m.in. na urządzeniach i sprzętach gospodarstwa domowego. informują one 

o klasie energetycznej i podstawowych parametrach danego urządzenia. polska ustawa 
o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące 

energię weszła w życie 1 lutego br. 

student ma prawo!

Dzięki reformie szkolnictwa wyższego student staje się równorzędnym partnerem dla uczelni. 

Dyrektywa UE w sprawie 
ochrony zwierząt wy-

korzystywanych do celów 
naukowych zobowiązuje 
bowiem państwa człon-

kowskie do ograniczenia 
doświadczeń na zwierzętach, 
zastąpienia ich we wszelkich 
możliwych przypadkach al-
ternatywnymi metodami 

oraz poprawy dobrosta-
nu zwierząt laboratoryj-
nych – m.in. warunków ich 
hodowli, transportu, metod 
badawczych. 

Ministerstwo Gospo-
darki przygotowało 

materiały informacyjne, 
które ułatwią korzystanie 

z nowych wzorów etykiet 
energetycznych. Zobacz:
•	 Jak czytać etykiety ener-

getyczne 

•	 Nowe etykiety
•	 Film edukacyjny
•	 Spoty telewizyjne

Karta Praw Studenta to zbiór podstawowych zasad, które chronią interesy studentów.

poRaDy

serwis domowy ▪
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http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-ochronie-zwierzat-wykorzystywanych-do-celow.html
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/rzad-przyjal-zalozenia-ustawy-o-ochronie-zwierzat-wykorzystywanych-do-celow-naukowych/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=70FC0950A64B592FC1257AA8003C684E
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=688
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/33/1/informacja_o_ochronie_gruntow.rtf
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/przewodniki-po-stypendiach-i-grantach/
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201303/planowanie_i_zagosp__przestrzenne-skrot.rtf
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201303/planowanie_i_zagosp__przestrzenne-skrot.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=9852DF02BE103DEEC1257B420029A31B
http://www.mg.gov.pl/node/17673
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/przewodnik-po-przepisach-o-szkolnictwie-wyzszym/
http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Efektywnosc+energetyczna/Jak+czytac+etykiety+energetyczne
http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Efektywnosc+energetyczna/Jak+czytac+etykiety+energetyczne
http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Efektywnosc+energetyczna/Jak+czytac+etykiety+energetyczne/Nowe+etykiety
http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Efektywnosc+energetyczna/Jak+czytac+etykiety+energetyczne/Film+edukacyjn
http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Efektywnosc+energetyczna/Jak+czytac+etykiety+energetyczne/Spoty+telewizyjne
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/karta-praw-studenta/
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/karta-praw-studenta/
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opłata powinna odpowiadać wysiłkom

brak możliwości obniżenia  wysokości opłaty stosunkowej od dłużników, w zależności od 
nakładu pracy komornika sądowego jest niezgodny z konstytucją Rp.

Refundacja in vitro

Rządowy program leczenia niepłodności ma na celu zapewnienie równego dostępu i możliwości 
korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom, u których stwierdzono 

niepłodność kobiety lub mężczyzny i wyczerpały się inne możliwości jej leczenia albo nie istnieją 
inne metody jej leczenia.

Trybunał Konstytucyjny 
uznał bowiem, że po-

bieranie opłaty egzekucyjnej 
w wypadku umorzenia postę-
powania jest sprzeczne z kon-
cepcją ustawy o komornikach. 
Wymaga ona uwzględnienia 
realnego, a nie formalnie ro-
zumianego, nakładu kosztów, 
czasu i wysiłku komornika 
jako kryterium przyznania 
mu wynagrodzenia. Opłata 
egzekucyjna (stosunkowa) jest 

bowiem co do zasady ściśle 
związana z efektami działań 
komornika. Dokonując oceny 
zakwestionowanego przepi-
su, Trybunał Konstytucyjny 
musiał uwzględnić wskazania 
płynące z tego, że: komornik 
jest z jednej strony organem 
państwowym (funkcjonariu-
szem publicznym), a z drugiej – 
ponosi ryzyko finansowe swej 
działalności oraz że opłata eg-
zekucyjna jest z jednej strony 

daniną publicznoprawną 
(nie musi mieć charakteru 
ekwiwalentnego), z drugiej 
zaś powinna być powiązana 
z efektami działań komornika 
i nakładem jego pracy (jest ona 
swoistym wynagrodzeniem za 
prowadzenie egzekucji).
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Minister Zdrowia ogłosił konkurs 
ofert na wybór realizatorów progra-

mu zdrowotnego pn. „Program – Leczenie 

Niepłodności Metodą Zapłodnienia Poza-
ustrojowego na lata 2013-2016”.

oRZecZeNia

akTualNoŚci

organy i instytucje państwowe a amber gold

komitet stabilności finansowej przyjął raport „analiza działań organów i instytucji 
państwowych w odniesieniu do amber gold sp. z o.o.” 

ponad 400 zezwoleń na zakup nieruchomości

W zeszłym roku cudzoziemcy uzyskali ponad 400 zezwoleń na nabycie, w naszym kraju, 
nieruchomości. Wydane przez Ministra spraw Wewnętrznych zezwolenia dotyczyły zarówno 

gruntów rolnych i leśnych, lokali mieszkalnych i użytkowych jak również akcji i udziałów 
w spółkach, będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości.  

sprawdź swoją umowę na odbiór odpadów

od 1 lipca tego roku w całej polsce ruszy nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.   

Wynika z niego m.in., że niektóre 
z instytucji i organów państwa od-

powiedzialnych za kontrolę i egzekwowanie 
wykonywania poszczególnych obowiązków 
wypełniały swoje zadania bez zarzutu, inne 

podejmowały działania ze znacznym opóź-
nieniem lub nie podejmowały ich w ogóle 
albo wskutek podjętych działań dokonywały 
kontrowersyjnych rozstrzygnięć.

Najwięcej, bo ponad 300 wydanych ze-
zwoleń dotyczyło nabycia nierucho-

mości gruntowych. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych przygotowało sprawozdanie 

za 2012 rok z realizacji przepisów ustawy 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców.

Od tej pory to gminy będą odpowiedzialne 
za odbiór naszych śmieci, będziemy za 

to ponosić na jej rzecz obowiązkowe opłaty. 
Średnia ustalona przez gminy stawka za odbiór 
posegregowanych śmieci wynosi 9,05 zł za 
osobę albo 16,82 zł za gospodarstwo domowe. 

Warto sprawdzić umowę, na podstawie 
której śmieci były odbierane od nas do tej 
pory – w wielu wypadkach warto ją wypo-
wiedzieć.

▪ serwis domowy serwis domowy ▪
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elekTRoNicZNy seRWis klieNTóW kaNcelaRii        

MasZ pRaWo Do cZyNNego 
uDZiaŁu W posTępoWaNiu 
poDaTkoWyM 

podatnik ma prawo czynnie uczestniczyć, osobiście lub za 
pośrednictwem pełnomocnika (np. doradcy podatkowego), w każdej 
czynności prowadzonego wobec niego postępowania podatkowego 
niezależnie od tego, czy prowadzi je organ pierwszej, czy drugiej 
instancji. 

Tw ó j  d o r a d c a  p o l e c a

Prawo to przysługuje także po zakończeniu postępowania. Podatnik jest 
zatem uprawniony do wglądu w akta sprawy w lokalu organu podatkowego, 
w obecności pracownika tego organu, oraz do sporządzania z nich notatek, 
kopii lub odpisów. Ponadto ma prawo żądać uwierzytelnienia odpisów lub 
kopii akt sprawy lub wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów. 
Przed wydaniem decyzji ma także prawo wypowiedzenia się co do zebranego 
w sprawie materiału dowodowego w terminie 7 dni od doręczenia zawiado-
mienia organu podatkowego.

Podatnik ma także prawo do wystąpienia o zwrot kosztów postępowania. 
Organ podatkowy obowiązany jest więc, na żądanie podatnika, zwrócić 
koszty postępowania, między innymi obejmujące koszty podróży związane 
z osobistym stawiennictwem, jeśli postępowanie zostało wszczęte z urzędu 
albo gdy osoba została błędnie wezwana do stawienia się w organie podat-
kowym. Żądanie zwrotu poniesionych kosztów podróży należy zgłosić orga-
nowi podatkowemu, który prowadzi postępowanie, przed wydaniem decyzji 
w sprawie, pod rygorem utraty tego roszczenia. 

Jeśli zaś organ podatkowy poniósł koszty postępowania w interesie podat-
nika bądź na jego żądanie, a nie wynikają one z ustawowego obowiązku 
organu prowadzącego postępowanie, to podatnik może zostać obciążony 
tymi kosztami.

poWieRZaJąc pRoWaDZeNie TWoJeJ spRaWy poDaTkoWeJ 
NasZeJ kaNcelaRii, MożesZ licZyć Na peŁNię TRoski 

o TWoJe iNTeResy.
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